
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2

Praha 21. prosince 2020 

Č. j.: MZDR 46953/2020-3/MIN/KAN

MZDRX01DKXBU

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle 
§ 69 odst. 1 písm. d) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci 
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronavirem 
SARS-CoV-2, toto mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb
a) lůžkové péče akutní (dále jen „poskytovatel akutní lůžkové péče") se s účinností od 22. 

prosince 2020 nařizuje přijmout za účelem zajištění potřebných a přiměřených 
personálních, věcných a technických kapacit k poskytování zdravotních služeb pacientům 
s onemocněním COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 opatření 
uvedená v bodě II.

b) lůžkové péče následné a dlouhodobé, včetně následné intenzivní péče (dále jen 
„poskytovatel následné lůžkové péče“) se s účinností od 22. prosince 2020 nařizuje 
přijmout za účelem zajištění potřebných a přiměřených personálních, věcných
a technických kapacit k poskytování zdravotních služeb pacientům s onemocněním 
COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 opatření uvedená v bodě III.

II.

Opatření nařizovaná poskytovatelům akutní lůžkové péče
a) omezení příjmu nových pacientů za účelem poskytování plánované péče dle § 5 odst. 1 

písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování, v platném znění (dále jen „zákon o zdravotních službách"),

b) průběžné navyšování kapacit akutní lůžkové péče, včetně kapacit intenzivní péče, určené 
pacientům s nemocí COVID-19, a to dle aktuální epidemiologické situace a dle predikcí 
potřeby hospitalizační péče,

c) průběžné uvolňování lůžek akutní lůžkové péče překladem pacientů do následné nebo 
dlouhodobé péče, nebo propuštěním pacientů do domácího ošetřování, a to ve všech 
případech, ve kterých je překlad či propuštění pacienta možné, aniž by tím bylo ohroženo 
zdraví pacienta,

d) koordinovat svoji činnost s krajským koordinátorem intenzivní péče, který je oprávněn 
usměrňovat činnost poskytovatelů zdravotních služeb a kontrolovat ji podle § 82 odst. 2 
písm. I) zákona č. 258/2000 Sb.
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III.

Opatření nařizovaná poskytovatelům následné lůžkové péče
a) průběžné uvolňování lůžek následné péče za účelem přijímání pacientů překládaných 

z akutní lůžkové péče,
b) poskytování maximální součinnosti poskytovatelům akutní lůžkové péče při zajištění 

překladů pacientů za účelem uvolnění kapacit akutní lůžkové péče,
c) koordinovat svoji činnost s krajským koordinátorem intenzivní péče, který je oprávněn 

usměrňovat činnost poskytovatelů zdravotních služeb a kontrolovat ji podle § 82 odst. 2 
písm. I) zákona č. 258/2000 Sb.

IV.

S účinností ode dne 22. prosince 2020 od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření Ministerstva 
zdravotnictví ze dne 23. listopadu 2020, č. j. MZDR 46953/2020-2/MIN/KAN.

V.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Toto mimořádné opatření se vydává za účelem implementace opatření k zamezení šíření 
onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, na území České 
republiky.
S ohledem na opětovně rostoucí trend počtu hospitalizovaných pacientů s nemocí COVID- 
19, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní lůžkové péče, včetně péče intenzivní, 
je nutné opět v těch krajích, kde je to potřeba, vytvářet nezbytné kapacity akutní lůžkové 
péče, včetně péče intenzivní, pro osoby s nemocí COVID-19, a to v souladu s aktuální 
epidemiologickou situací, dle predikcí potřeby hospitalizační péče a v koordinaci s krajským 
koordinátorem intenzivní péče.

Poskytovatelům následné lůžkové péče se nařizuje poskytovat součinnosti poskytovatelům 
akutní péče při překladech pacientů tak, aby bylo umožněno uvolnění kapacit pro 
poskytování akutní péče všem pacientům, kteří budou tuto péči z důvodu zhoršení jejich 
zdravotního stavu potřebovat.
Tímto opatřením není dotčena kapacita zdravotnického systému určená pro poskytování 
neodkladné péče, u které by jejím neposkytnutím hrozilo bezprostřední ohrožení života, 
náhlá smrt, vážné ohrožení zdraví nebo vážné zhoršení zdravotního stavu.

Tímto opatřením není dotčeno poskytování neodkladné péče pacientům s jinými zdravotními 
problémy, než je nemoc COVID-19 v takovém rozsahu, aby bylo zajištěno její poskytování 
pacientům, kteří tento druh péče potřebují,

/^otnic/w/

doc. MU r. Jan Blatný, Ph.D.
itr zdravotnictví
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 134533241-316335-
201221165841, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví

Datum vyhotovení doložky:
21.12.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Marcela Bendigová

134533241-316335-201221165841

Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2

Praha 21. prosince 2020 

Č. j.: MZDR 60876/2020-1 /MIN/KAN

MZDRX01DKY77

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 
odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí 
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto 
mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 27. prosince 2020 se všem poskytovatelům zdravotních služeb 
provádějícím očkování proti onemocnění COVID-19 nařizuje, aby údaje o provedeném 
očkování bezodkladně zaznamenali do Informačního systému infekčních nemocí ISIN, modulu 
Pacienti COVID-19. Záznam se provede po přihlášení na stránce rezortních zdravotnických 
registrů EREG, https://ereq.ksrzis.cz/.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace 
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením 
SARS-CoV-2 v Evropě a zejména v České republice a vzhledem k zahájení očkování proti 
onemocnění COVID-19 počínaje ode dne 27. prosince 2020.

Pro monitorování průběhu epidemie a vyhodnocování přijatých mimořádných opatření je 
pro stát nezbytné centrálně evidovat informaci o rozsahu provedeného očkování. Stejně tak je 
pro orgány ochrany veřejného zdraví nezbytné mít informaci o provedeném očkování.
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Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky, a je přijímáno 
mimo jiné i za účelem umožnění postupného rozvolňování mimořádných opatření přijatých 
v souvislosti s epidemickým šířením onemocnění COVID-19 v populaci, včetně cílení dalších 
opatření v závislosti na vývoji epidemie.

f Vr\
§ l »

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
ministr zdravotnictví

■55

-1-VI

Str. 2 z 2



Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 134533214-316335-
201221165808, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví

Datum vyhotovení doložky:
21.12.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Marcela Bendigová

134533214-316335-201221165808

Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2

Praha 21. prosince 2020 

Č. j.: MZDR 60890/2020-1/MIN/KAN

MZDRX01DKYM4

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 
odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí 
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto 
mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádí vyšetření na stanovení přítomnosti 
antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů, se nařizuje s účinností ode 
dne 1. ledna 2021 informaci o každém výsledku POC antigenního testu na stanovení 
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 bezodkladně elektronicky hlásit do Informačního 
systému infekčních nemocí (ISIN).

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace 
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 
v Evropě a zejména v České republice a v souvislosti s rostoucí dostupností provádění POC 
antigenních testů u poskytovatelů zdravotních služeb. Stanovení přítomnosti antigenu viru 
SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů směřuje především v prevenci přenosu 
nákazy virem SARS-CoV-2, a to zejména včasnou detekcí bezpříznakových infikovaných osob 
nebo potvrzením onemocnění COVID-19 u osob s příznaky. Pro monitorování průběhu 
epidemie a vyhodnocování přijatých mimořádných opatření je pro stát nezbytné centrálně 
evidovat a vyhodnocovat množství provedených antigenních testů a jejich výsledek, obdobně 
jako se již od počátku epidemie eviduje a vyhodnocuje počet provedených RT-PCR testů 
a jejich výsledky. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření
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onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České 
republiky, a je přijímáno mimo jiné i za účelem umožnění postupného rozvolňování 
mimořádných opatření přijatých v souvislosti s epidemickým šířením onemocnění COVID-19 
v populaci, včetně cílení dalších opatření v závislosti na vývoji epidemie.

Hlášení výsledků do ISIN je možné po přihlášení na https://uzis.cz/index.php?pg=registry- 
sber-dat--registrace-a-vstup-do-registru, případně alternativně pomocí zaslaného unikátního 
klíče přímo v elektronické hlášence na adrese:
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CUD/Zadanka?klic=XXXXXXXXXX.
Pokyny se nacházejí na httPs://www.uzis.cz/index.php?pq=covid-19. V případě potřeby je 
možné kontaktovat helpdesk či regionální metodiky ÚZIS ČR uvedené 
na https://www.uzis.cz/index.php?pg=kontakt.

I
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doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
ministr zdravotnictví
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 134533163-316335-
201221165731, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví

Datum vyhotovení doložky:
21.12.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Marcela Bendigová

134533163-316335-201221165731

Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.



Vláda

I. nař izuje 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 krizová
opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;

II. ukládá

1. předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.,

2. členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým
stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí, a to před jejich uplat-
něním;

III. stanoví , že subjekty kritické infrastruktury mohou určit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost
na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, na něž se budou
vztahovat zákazy a povinnosti;

IV. dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto
vyhlášením nouzového stavu dotčena;

V. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České
republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení;

VI. toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 5. října 2020 v 00:00 hodin a jeho platnost končí uplynutím
30 dnů od nabytí jeho účinnosti.

Provedou:
ministři,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy

Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Sbírka zákonů č. 391 / 2020Strana 3986 Částka 158

KRIZOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY - ÚČINNOST K 22. 12. 2020 

391

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. září 2020 č. 957

vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

vyhlašuje
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

na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.



439

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. října 2020 č. 1108

o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

Vláda

I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do
20. listopadu 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, o vyhlášení
nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin
dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 391/2020 Sb., a to na základě souhlasu
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 30. října 2020
č. 1326;

II. stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto
usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata;

III. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

Na vědomí:

hejtmani,
primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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471

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 20. listopadu 2020 č. 1195

o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

Vláda

I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do
12. prosince 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, o vyhlášení
nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním vý-
skytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky od 00:00 hodin dne 5. října
2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 391/2020 Sb., a prodloužený usnesením vlády ze dne
30. října 2020 č. 1108, vyhlášeného pod č. 439/2020 Sb., do 20. listopadu 2020, a to na základě souhlasu
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 19. listopadu 2020
č. 1353;

II. stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto
usnesení, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata;

III. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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521

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 10. prosince 2020 č. 1294

o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

Vláda

I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do
23. prosince 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, o vyhlášení
nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky od 00:00 hodin dne
5. října 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 391/2020 Sb., prodloužený usnesením vlády
ze dne 30. října 2020 č. 1108, vyhlášeného pod č. 439/2020 Sb., do 20. listopadu 2020, a dále prodloužený
usnesením vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1195, vyhlášeného pod č. 471/2020 Sb., do 12. prosince 2020,
a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze
dne 9. prosince 2020 č. 1409;

II. stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto
usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata;

III. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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410

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. října 2020 č. 1026

o přijetí 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. 2 písm. g) krizového
zákona.

Vláda

ukládá k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek a průkazu osoby se zdravotním
postižením Úřadu práce České republiky a Ministerstvu práce a sociálních věcí postupovat po dobu trvání
nouzového stavu v řízeních podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 108/
/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, takto:

1. v řízeních zahájených z moci úřední může být prvním úkonem v řízení vydání rozhodnutí ve věci;
v případech, pro které zákon stanoví, že se rozhodnutí nevydává, může být prvním úkonem v řízení
vydání písemného oznámení, které se nedoručuje do vlastních rukou,

2. v řízeních zahájených na žádost, kdy je nesporné splnění podmínek nároku na dávku a výplatu a její výši,
může být prvním úkonem v řízení vydání rozhodnutí ve věci; v případech, pro které zákon stanoví, že se
rozhodnutí nevydává, může být prvním úkonem vydání písemného oznámení, které se nedoručuje do
vlastních rukou,

3. žádost o dávku a o průkaz osoby se zdravotním postižením lze podat též elektronicky na formuláři
předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to bez zaručeného elektronického podpisu, nebo
naskenovanou nebo ofotografovanou s vlastnoručním podpisem, s naskenovanými nebo ofotografova-
nými přílohami dokládajícími rozhodné skutečnosti; pokud byla pro podání žádosti o dávku nebo prů-
kazu osoby se zdravotním postižením v době vyhlášeného nouzového stavu využita možnost učinit
podání způsobem uvedeným v § 37 odst. 4 větě druhé správního řádu, neplatí povinnost podání do
5 dnů potvrdit, popřípadě doplnit způsobem stanoveným v § 37 odst. 4 větě první správního řádu, pokud
Úřad práce České republiky k takovému potvrzení nebo doplnění nevyzve; pro další podání obsahující
skutečnosti rozhodné pro nárok, výši nebo výplatu dávky platí předchozí věta obdobně,

4. pro přídavek na dítě a příspěvek na úhradu potřeb dítěte je po dosažení zletilosti oprávněného dítěte
stanovena domněnka trvání nezaopatřenosti dítěte, nebude-li zjištěn opak, a je zachována výplata pří-
davku na dítě a příspěvku na úhradu potřeb dítěte dosavadnímu příjemci, nepožádá-li oprávněná osoba
o změnu výplaty; pro účely příspěvku na úhradu potřeb dítěte může být zachována místní příslušnost
krajské pobočky Úřadu práce České republiky podle místa trvalého pobytu osoby, která byla do do-
sažení zletilosti oprávněné osoby její osobou pečující,
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5. o žádostech o opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi se místní příslušnost krajské pobočky Úřadu
práce České republiky řídí místem, kde se žadatel zdržuje; ustanovení § 67 odst. 1 a 2 zákona č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije.

Provedou:
ministryně práce a sociálních věcí,
generální ředitel Úřadu práce České republiky

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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412

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. října 2020 č. 1028

o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb
po dobu trvání nouzového stavu

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 § 5 písm. c) a e) krizového zákona.

Vláda

I. nařizuje

1. poskytovatelům sociálních služeb přerušit poskytování sociálních služeb na základě uzavřené smlouvy
s uživatelem podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
a zároveň přerušit poskytování služby v režimu individuálního plánování, a to po dobu trvání nouzového
stavu; poskytovatel sociální služby prokazatelně informuje osobu, která poskytuje sociální službu, o této
změně,

2. poskytovatelům sociálních služeb poskytnout sociální služby v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany
života a zdraví osob, a to i poskytnutí základních činností, které se neváží na registrovaný druh sociální
služby, pokud to personální a materiálně technické zabezpečení poskytovateli dovolí, a to po dobu trvání
nouzového stavu,

3. všem osobám (uživatel, zaměstnanci poskytovatele a další přítomné osoby) během poskytování sociálních
služeb v terénní formě v místě bydliště nebo v místě přechodného ubytování zákaz pohybu a pobytu bez
ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné
prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou úkonů poskytování sociální péče neslučitelných
s touto povinností,

4. všem zájemcům, uživatelům nebo jejich blízkým osobám informovat příslušného poskytovatele
sociálních služeb v terénní formě o výskytu klinických příznaků COVID-19, nebo o nařízené karanténě,
nebo o zjištěném onemocnění COVID-19 u zájemce, klienta či blízké osoby, a to neprodleně po zjištění,

5. poskytovatelům sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby podle
§ 63 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (noclehárny), posky-
tovat i základní činnosti podle potřeby klientů v nezbytně nutné míře podle § 57 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to za předpokladu dostatečného personálního
a materiálně technického zabezpečení, a to po dobu trvání nouzového stavu;

II. ukládá ministryni práce a sociálních věcí informovat a metodicky vést poskytovatele sociálních služeb,
kraje a hlavní město Prahu v procesu zajišťování poskytování péče podle bodu I. tohoto ustanovení, meto-
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dicky je vést při jejich provádění a metodicky řídit poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového
stavu.

Provedou:
ministryně práce a sociálních věcí,
poskytovatelé a zřizovatelé sociálních služeb

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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418

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 16. října 2020 č. 1049

o přijetí 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

I. nařizuje s účinností ode dne 19. října 2020 od 00:00 hodin po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného
usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020 pohlížet na čestné prohlášení

1. osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření 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 první
nebo druhé a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti
stanoveny jiným právním předpisem nebo v příloze č. 2 části II vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovně-
lékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou
bodů 1, 2, 4, 5 a 13 uvedené přílohy, 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.,
o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů; 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,

2. osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření do ukončení nouzového
stavu a které vykonávají činnosti epidemiologicky závažné, jako na zdravotní průkaz vydávaný podle
§ 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.; čestné prohlášení, kterým lze nahradit zdravotní průkaz, je platné
nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu;

II. uděluje s účinností ode dne 19. října 2020 od 00:00 hodin po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného
usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020 výjimku z provádění periodických lékařských prohlídek
podle vyhlášky č. 79/2013 Sb.; periodické lékařské prohlídky není třeba v době trvání tohoto nouzového
stavu zajišťovat a provádět;

III. ukládá s účinností ode dne 19. října 2020 od 00:00 hodin

1. po dobu nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020 považovat za
nadále platné lékařské posudky, jejichž platnost skončí v době trvání tohoto nouzového stavu, a to

a) lékařské posudky o zdravotní způsobilosti vydané na základě vstupních lékařských prohlídek
podle § 59 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. a podle § 10 vyhlášky č. 79/2013 Sb., anebo periodických
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lékařských prohlídek podle § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., po dobu do ukončení nouzového stavu
a dále po dobu dalších nejvýše
i) 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského

posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způ-
sobilá,

ii) 30 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského
posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s pod-
mínkou,

b) lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci vydané na základě mimořádné prohlídky podle
§ 12 odst. 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb., jejichž platnost skončila v době
vyhlášeného nouzového stavu, na dobu do ukončení nouzového stavu a dále po dobu dalších
nejvýše
i) 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského

posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způ-
sobilá,

ii) 30 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského
posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s pod-
mínkou,

2. poskytovatelům pracovnělékařských služeb podle zákona č. 373/2011 Sb. nebo registrujícím posky-
tovatelům posuzované osoby, kteří jsou k tomu podle zákona č. 373/2011 Sb. nebo jiného právního
předpisu oprávněni, provést na žádost zaměstnavatele vstupní lékařskou nebo periodickou lékařskou
prohlídku dotčené osoby a vydání lékařského posudku o její zdravotní způsobilosti k práci ve lhůtě
určené podle bodu I. pro platnost čestného prohlášení nebo bodu III/1 pro platnost lékařských
posudků.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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Příloha k usnesení vlády č. 418/2020 Sb.
(ze dne 16. října 2020 č. 1049)
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512

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. pro-
since 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 biolo-
gickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů, a zaměstnání je klasifikováno podle CZ ISCO ná-
sledujícími 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 způsobi-
losti 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.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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419

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 16. října 2020 č. 1050

o přijetí 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 § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.

Vláda

I. nařizuje cizincům, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty, nejpozději v den nástupu
oznámit změnu zaměstnavatele Ministerstvu vnitra, jedná-li se o zaměstnavatele provádějícího krizová
opatření nebo napomáhajícího k provádění krizových opatření v nouzovém stavu; podmínky pro výkon
zaměstnání jsou považovány za splněné učiněným oznámením, pokud je současně doloženo prohlášení
zaměstnavatele provádějícího či napomáhajícího k provádění krizových opatření v době nouzového stavu,
které zveřejní Ministerstvo vnitra; sdělení o splnění podmínek Ministerstvo vnitra nevydává;

II. schvaluje možnost cizinců změnit na území České republiky zaměstnavatele bez nutnosti splnění pod-
mínky 6 měsíců předchozího zaměstnání na území České republiky (§ 42g odst. 7 zákona č. 326/1999
Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů).

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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420

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 16. října 2020 č. 1051

o přijetí 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. b) krizového
zákona.

Vláda

I. zakazuje ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence po dobu trvání
nouzového stavu s účinností ode dne 23. října 2020 od 00:00 hodin návštěvy
– obviněných uskutečňované podle § 14 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších
předpisů; zákaz se nevztahuje na návštěvy uskutečňované podle § 14 odst. 9 a 10 a podle § 28 odst. 2
tohoto zákona,

– odsouzených uskutečňované podle § 19 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

– chovanců uskutečňované podle § 10 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákaz se nevztahuje na osoby uvedené
v § 10 odst. 2 tohoto zákona;

II. stanovuje, že výjimku z tohoto mimořádného opatření může udělit ministryně spravedlnosti.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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462

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 16. listopadu 2020 č. 1185

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády České republiky 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 § 5 písm. c) a § 6
odst. 1 písm. c) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 17. listopadu 2020 od 00:00 hod.

I. ukládá subjektům kritické infrastruktury ve smyslu § 2 písm. k) krizového zákona a jejich smluvním
dodavatelům podílejícím se přímo na zajištění provozu prvku kritické infrastruktury ve smyslu nařízení
vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů,
přijmout nezbytná opatření k zajištění provozu dotčených prvků kritické infrastruktury dle tohoto kri-
zového opatření;

II. ukládá subjektům kritické infrastruktury, kteří jsou provozovateli jednoho nebo více prvků kritické
infrastruktury v některém z odvětví uvedených v článcích I., II., V. a VI. dle přílohy k nařízení vlády
č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů,

1. určit své smluvní dodavatele, kteří jsou nezbytní k zajištění provozu dotčených prvků kritické infra-
struktury (dále jen „nezbytný dodavatel“), a po dohodě s nimi zajistit jejich součinnost při zajišťování
provozu dotčených prvků kritické infrastruktury,

2. vést aktuální seznam nezbytných dodavatelů,

3. pravidelně předávat seznam nezbytných dodavatelů, nejméně však jednou měsíčně, ministerstvu nebo
jinému ústřednímu správnímu úřadu, kterým byly stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná infrastruk-
tura provozovatele určeny jako prvky kritické infrastruktury dle krizového zákona;

III. nařizuje fyzickým osobám určeným subjektem kritické infrastruktury ve smyslu § 2 písm. k) krizového
zákona a fyzickým osobám určeným smluvními dodavateli subjektů kritické infrastruktury podílejícími
se přímo na zajištění provozu prvku kritické infrastruktury s ohledem na jejich skutečnou roli při
zajišťování funkce prvku kritické infrastruktury ve smyslu nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích
pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů; pro účely tohoto usnesení jsou
subjekty kritické infrastruktury a smluvní dodavatelé subjektu kritické infrastruktury ve smyslu tohoto
bodu usnesení označováni dále jako „dotčená právnická osoba“ a kritičtí zaměstnanci ve smyslu bo-
du III. usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 957, uveřejněného pod č. 391/2020 Sb.,
jsou pro účely tohoto usnesení označováni dále jako „fyzické osoby“:

1. zdržovat se v době, ve které je možno fyzické osobě nařídit pracovní povinnost, výhradně na místech
určených dotčenou právnickou osobou, s výjimkou:

a) cest nezbytně nutných k obstarávání vlastních základních životních potřeb,

b) cest do zdravotnických zařízení nezbytně nutných k poskytnutí neodkladných zdravotních služeb
fyzické osobě,

Sbírka zákonů č. 462 / 2020Strana 5130 Částka 190



c) cest nezbytně nutných k vyřízení vlastních neodkladných úředních záležitostí,

přičemž fyzická osoba je v případech podle písmen a) až c) povinna každou takovou cestu předem
oznámit dotčené právnické osobě, a není-li takové předchozí oznámení možné, je povinna dotčenou
právnickou osobu o dané cestě vyrozumět ihned, jakmile to bude možné,

2. v případě, že jim bylo na základě provedeného epidemiologického šetření oznámeno, že byly v úzkém
kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19 (dále jen „rizikový kontakt“), bez-
odkladně o tom informovat dotčenou právnickou osobu,

3. respektovat rozhodnutí dotčené právnické osoby o rozvržení pracovní povinnosti učiněné podle bo-
du VII. tohoto usnesení;

IV. nařizuje všem dotčeným právnickým osobám:

1. zajistit všem fyzickým osobám, kterým bylo v době, ve které je možno nařídit pracovní povinnost,
nařízeno podle bodu III. tohoto usnesení zdržovat se na jiném místě než v jejich bydlišti, zdarma důstojné
ubytování a další nezbytné životní podmínky, včetně zajištění:

a) základních životních potřeb těchto fyzických osob,

b) přiměřeného kontaktu těchto fyzických osob s rodinou a osobami blízkými,

c) péče o osoby dané fyzické osobě blízké nebo o zvířata chovaná danou fyzickou osobou, kterou by za
normálních okolností tato fyzická osoba poskytovala osobně a kterou tato fyzická osoba v důsledku
omezení volnosti pohybu dle bodu III. tohoto usnesení nemůže řádně vykonávat, a to na základě
žádosti této fyzické osoby,

d) správy majetku dané fyzické osoby, kterou tato fyzická osoba v důsledku omezení volnosti pohybu
dle bodu III. tohoto usnesení nemůže řádně vykonávat, a to na základě žádosti této fyzické osoby,

2. zajistit podmínky pro fyzické osoby podle bodu III/2 tohoto usnesení, které měly rizikový kontakt, tak,
aby tyto fyzické osoby mohly dodržet všechna pravidla podle tohoto opatření,

3. v případě, že dotčená právnická osoba zjistí, že fyzická osoba měla rizikový kontakt podle bodu III/2
tohoto usnesení, ale nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, a rozhodne, že je výkon práce
a/nebo pracovní povinnosti fyzické osoby nezbytný s ohledem na její skutečnou roli při zajišťování
provozu prvku kritické infrastruktury, který dotčená právnická osoba provozuje, pak dotčená právnická
osoba a fyzická osoba postupují podle bodu V. tohoto usnesení; dotčená právnická osoba oznámí tuto
skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví;

V. nařizuje Krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy v případě, že fyzické
osobě bylo nařízeno karanténní opatření a následně byla místně příslušnému orgánu ochrany veřejného
zdraví oznámena dotčenou právnickou osobou skutečnost podle bodu IV/3, změnit karanténní opatření
tak, aby umožňovalo výkon práce a/nebo pracovní povinnosti fyzické osoby podle bodu VI.;

VI. nařizuje všem fyzickým osobám bez klinických příznaků, které měly rizikový kontakt, dodržovat tato
pravidla, a to minimálně po dobu 10 dnů od rizikového kontaktu:

1. fyzická osoba pracuje s respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu,

2. fyzická osoba používá jeden respirátor třídy FFP2 maximálně po dobu 4 hodin,

3. fyzická osoba využívá na odpočinek a stravování místnost bez přítomnosti jiné osoby,

4. fyzická osoba pracuje tak, aby se minimalizoval kontakt s ostatními osobami,

5. fyzická osoba omezí pohyb po pracovišti na nezbytně nutnou míru,

6. fyzická osoba si na začátku výkonu práce nebo pracovní povinnosti bezprostředně před jejím zahájením
změří tělesnou teplotu a průběžně sleduje svůj zdravotní stav se zaměřením na možné klinické příznaky
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onemocnění COVID-19; v případě výskytu klinických příznaků onemocnění COVID-19 fyzická osoba
bez prodlení přeruší výkon práce nebo pracovní povinnosti a oznámí tuto skutečnost zástupci dotčené
právnické osoby;

VII. umožňuje dotčeným právnickým osobám:

1. nařídit pracovní povinnost u fyzických osob takovým způsobem, že jejich osobní volno bude za do-
bu 3 týdnů činit alespoň 105 hodin,

2. vypracovat písemný rozvrh pracovní povinnosti a seznámit s ním nebo s jeho změnou fyzickou osobu
nejpozději 24 hodin před začátkem období, na něž je pracovní povinnost fyzické osobě rozvržena.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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478

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 20. listopadu 2020 č. 1202

o přijetí 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 § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 23. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod.

ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci všech svých pracovišť
zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající v:

1. omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „za-
městnanci“) s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími
osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména
takto:

a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech pří-
padech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti
v úředních hodinách v rozsahu stanoveném tímto krizovým opatřením,

b) příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, je-li
zřízeno; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace,

c) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření omezujících přímý
kontakt; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,

d) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu,

2. omezení rozsahu úředních hodin orgánů na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin v daném dni, a to v čase
dostupném pro veřejnost; o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na
svých úředních deskách; omezení rozsahu úředních hodin orgánů se neuplatní v případech, kdy
a) dosavadní rozsah úředních hodin orgánu nepřesahoval rozsah stanovený tímto krizovým opatřením,

b) by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost orgánu nebo nepřiměřeně omezilo práva
klientů/veřejnosti,

c) byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště orgánu,

3. zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akce-
schopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku).

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři, starostové

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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500

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264

o přijetí 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 § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 5. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje

1. u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se
poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

a) přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek podle bodu 2,

b) návštěv nezletilých pacientů,

c) návštěv pacientů s omezenou svéprávností,

d) návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,

2. u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení
v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:

a) třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,

b) porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,

c) bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,

d) třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu, třetí osoba má
tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,

e) třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvi-
zovaných nebo látkových roušek nepostačuje),

3. u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem
a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách) návštěv uživatelů s výjimkou:

a) nezletilých uživatelů sociálních služeb,

b) uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,

c) uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,

d) uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,

e) uživatelů sociálních služeb v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění;

zákaz návštěvy podle tohoto bodu se nevztahuje na třetí osobu v případě, že se podrobí před zahájením
návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž
tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy
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RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem
a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění
COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za pod-
mínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respi-
rátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření
poskytovatele;

II. zrušuje usnesení vlády ze dne 30. října 2020 č. 1115, vyhlášené pod č. 446/2020 Sb., ve znění usnesení
vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1196, vyhlášeného pod č. 472/2020 Sb.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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522

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 10. prosince 2020 č. 1295

o změně krizových 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 § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.

Vláda

I. mění dobu účinnosti:

1. usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1202, vyhlášeného pod č. 478/2020 Sb.,

2. usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2020 č. 1263, vyhlášeného pod č. 499/2020 Sb.,

3. usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264, vyhlášeného pod č. 500/2020 Sb.,

4. usnesení vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1290, vyhlášeného pod č. 511/2020 Sb.,

tak, že se jejich účinnost prodlužuje do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod.;

II. mění usnesení vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1290, vyhlášené pod č. 511/2020 Sb., tak, že:

1. v bodě I.2 písmeno c) zní:

„c) užití lyžařských vleků a lanových drah veřejností v souvislosti s užitím lyžařských tratí; tím není
dotčeno užití lanových drah jejich provozovateli nebo veřejností pro jiné účely dopravy osob nebo
pro účely přepravy zboží a materiálu,“,

2. v bodě II.11 písmeno e) zní:

„e) zakazuje se prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje k okamžité konzumaci,“,

3. v bodě II.13 písmeno c) zní:

„c) zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje,“.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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533

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 14. prosince 2020 č. 1332

o přijetí 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 § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 18. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje

1. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou:

a) v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskyto-
vatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),

b) v případě školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů účastní-
cích se prezenčního vzdělávání,

c) v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným
osobám, a to pouze v čase mezi 05:00 hod. a 22:59 hod.;

tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého
občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě
provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 23:00 hod. a 04:59 hod.,

2. dále

a) koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté s pří-
tomností diváků, s tím, že
i) ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní pro-

dukce a pouze po dobu této produkce,
ii) je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo zkušebně tak, že

celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů čtverečních celkové podlahové plochy
jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi,

iii) u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru a každý hráč na
smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud to dovolují prostorové podmínky,

b) společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná
o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, nejedná-li se o případ podle písmene a), a s výjimkou
mateřských škol a dětských skupin,

c) poutě a podobné tradiční akce,

d) kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou praktické výuky a praxe podle
zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění poz-
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dějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických
povoláních), ve znění pozdějších předpisů, profesního vzdělávání členů jednotek požární ochrany
a příslušníkůHasičského záchranného sboru České republiky a zkoušek, jejichž složení je podmínkou
stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, nejde-li o zkoušky, které jsou součástí
vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vy-
sokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů; přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního
předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti,

e) veletrhy,

f) provoz heren, kasin a sázkových kanceláří,

g) provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty,
ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť,
tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských
zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy,
kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a spor-
tovních akcí, které nejsou zakázány,

h) provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a bato-
lata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o posky-
tování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,

i) návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,

j) návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo
kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,

k) provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti
obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová,
výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování,

3. poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb

a) osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,

c) cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území
České republiky,

d) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,

e) osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými
nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo posky-
tovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova,

f) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády,

4. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není dotčena možnost pít alkoholické
nápoje ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb,

5. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách ve státní svátek a v ostatní svátek po
celý den a v ostatní dny v čase mezi 23:00 hod. až 04:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na
činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování

a) čerpacích stanic s palivy a mazivy,
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b) lékáren,

c) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových
nádražích,

d) prodejen ve zdravotnických zařízeních,

e) provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu I/2;

II. omezuje

1. provoz provozovny stravovacích služeb, v jejichž případě není zakázána přítomnost veřejnosti v pro-
vozovně podle bodu I/1 tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
a) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících

u jednoho stolu,

b) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze
u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti,
je rozestup alespoň 2 metry,

d) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních pro-
storech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový
aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,

e) zákaz produkce živé hudby a tance,

f) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,

2. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb
mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provo-
zovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických ná-
pojů, jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných
osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,

3. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak, že se v nich
zakazuje přítomnost veřejnosti,

4. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že

a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy
shromažďování osob,

b) není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
c) provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí

na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou

informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,

e) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na
veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra,
infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor
apod.),

f) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z pod-
zemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,

g) je zakázán provoz dětských koutků,
h) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání

nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,

i) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich
průběh,

Sbírka zákonů č. 533 / 2020Částka 220 Strana 6045



j) prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra je možný pouze přes
výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou,

5. provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť, jejichž činnost není zakázána podle bodu I/5,
tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 4 metry,

b) v jeden čas se na ploše farmářského tržiště nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15 m2,

c) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,

d) zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat pokrmy včetně nápojů určených k bezprostřední
konzumaci; tím není dotčena možnost bezplatného poskytování pokrmů v rámci předvánočních nebo
vánočních akcí charitativního charakteru,

e) zakazují se stoly a místa k sezení,

6. provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes
výdejní okénko nebo bezkontaktně,

7. provoz kadeřnictví, provozoven kosmetických služeb, masáží, pedikúry a manikúry tak, že v provozovně
nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 plochy provozovny, která je přístupná
veřejnosti, přičemž děti do 15 let se do počtu zákazníků nezapočítávají, a mezi zákazníky je zachováván
rozestup alespoň 2 metry,

8. provoz v provozovnách maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb tak, že provozovatel
dodržuje následující pravidla:

a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy;
v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší
15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdra-
votním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let
doprovázející zákazníka,

b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li
o osoby ze společné domácnosti,

c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci
označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální
rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením,
má právo přednostního nákupu,

d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní
vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány
k pravidelné dezinfekci,

e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informač-
ních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,

f) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání
nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,

g) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich
průběh,

h) v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup použí-
vala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní
plochu,

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží,
tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními
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pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se neza-
hrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory,

9. provoz v lyžařských areálech tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla:
a) provozovatel lyžařského vleku nebo lanové dráhy zajistí řízení front tak, že zákazníci jsou řazeni do

samostatných koridorů s jednosměrným postupem osob, v zástupu za sebou, s rozestupy mezi oso-
bami alespoň 2 metry s výjimkou členů domácnosti; vzájemná vzdálenost dvou koridorů od sebe je
alespoň 2 metry,

b) provozovatel lyžařského vleku nebo lanové dráhy zajistí, že sedačky s krytem jsou mechanicky za-
jištěny proti možnosti uzavření a kabiny mají po celou dobu provozu otevřená okénka;

III. zrušuje usnesení vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1290, vyhlášené pod č. 511/2020 Sb., ve znění usnesení
vlády ze dne 10. prosince 2020 č. 1295, vyhlášeného pod č. 522/2020 Sb.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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535

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 14. prosince 2020 č. 1334

o přijetí 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 § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)
krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 18. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 23:00 hod. do 04:59 hod. s vý-
jimkou:

1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti ve-
řejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

2. výkonu povolání,

3. výkonu činností sloužících k zajištění

a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,

c) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

d) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

4. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života,
zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,

5. venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,

6. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI. tohoto krizového opatření,

7. cest zpět do místa svého bydliště;

II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 22:59 hod. s vý-
jimkou:

1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti ve-
řejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravot-
nických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb
pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata,
využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,

4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu (např. dobrovolnictví,
sousedská výpomoc),
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5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,

6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu pří-
buzných a osob blízkých,

7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

c) individuální duchovní péče a služby,

d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

f) veterinární péče,

8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,

9. cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,

10. cest za účelem vycestování z České republiky,

11. účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, v počtu
ne vyšším než 20 osob, a návštěvy hřbitova,

12. cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,

13. cest za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven,

14. účasti na shromáždění konaném v souladu s bodem IV.,

15. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI.,

16. cest zpět do místa svého bydliště;

III. nařizuje

1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště
s výjimkou případů uvedených v bodech I. a II.,

2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,

3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 6 osob, s výjimkou
– členů domácnosti,
– zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
– osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
– osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné
konat ve vyšším počtu osob,

– dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,

a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,

4. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce
a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;

IV. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění
pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos,
ústa), který brání šíření kapének, a

a) shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene b), se může konat pouze mimo vnitřní prostory
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staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících
a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,

b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené
pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst
k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí
na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky
sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází
k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu;

V. doporučuje

1. zaměstnavatelům
a) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní

smlouvě,
b) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při
nákupu),

3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

4. osobám zajišťujícím služby podle bodu II/7 omezit přímý kontakt se zákazníky;

VI. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro
hromadné akce jinak zakázané v důsledku tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno
je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu nebo o významná
sportovní utkání nebo soutěže.

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři, starostové

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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536

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 14. prosince 2020 č. 1335

o přijetí 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 § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.

Vláda

I. zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod.
osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol,
základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a účastníků ve školní
družině, ve školním klubu a ve středisku volného času podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
na základním, středním, základním uměleckém vzdělávání, jazykovém vzdělávání, vzdělávání v konzerva-
toři, vzdělávání ve vyšší odborné škole a zájmovém vzdělávání, a poskytování ubytování ve školských
výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou ubytovaných, kteří nemají na území České republiky
jiné bydliště, a osobní přítomnost účastníků ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy
cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů;

II. omezuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod.

1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol
a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje
osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při
studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů
podle tohoto bodu se nevztahuje

a) na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní
lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedago-
gickou praktickou výuku a praxi v mateřských školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní
a ochranné výchovy,

b) na účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,

c) na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku bakalářského nebo magi-
sterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,

d) na studium v doktorském studijním programu,

e) na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání
studijní literatury,

2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají
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na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů,
kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu II/1 písm. a), b), c) nebo d),

3. provoz vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou studijních programů vysokých
škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí akreditovaného vzdělávacího či studijního programu,

4. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou
studijních programů vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí akreditovaného
vzdělávacího či studijního programu;

III. zrušuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2020 č. 1263, vyhlášené
pod č. 499/2020 Sb., ve znění pozdějších usnesení vlády.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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564

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 17. prosince 2020 č. 1341

o změně krizových 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 § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 18. prosince 2020 od 00:00 hod.

I. mění usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1332, vyhlášené pod č. 533/2020 Sb., tak, že

1. v bodu I/2 písmeno d) zní:
„d) kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou praktické výuky a praxe podle

zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění
pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobi-
losti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s posky-
továním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdra-
votnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, profesního vzdělávání členů jednotek po-
žární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a zkoušek, jejichž
složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, nejde-li o zkoušky,
které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, a s výjimkou činností na základě zákona č. 247/2000 Sb.,
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách ně-
kterých zákonů; přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle
právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti,“,

2. v bodu I/5 písm. e) se slova „bodu I/2“ nahrazují slovy „bodu I/1“;

II. mění usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1334, vyhlášené pod č. 535/2020 Sb., tak, že body II/3
a II/4 zní:
„3. cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb,

4. cest za účelem zajištění zboží a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská
výpomoc),“.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 21. prosince 2020 č. 1370

o přijetí 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 § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.

Vláda

I. nařizuje s účinností ode dne 22. prosince 2020 od 00:00 hod. všem poskytovatelům sociálních služeb,
poskytujícím sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), aby v případě vycházky uživa-
telů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání
nouzového stavu, byly splněny tyto podmínky:

1. vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do od-
dělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který
bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě ne-
gativních výsledků obou testů,

2. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95;

II. zrušuje ode dne 22. prosince 2020 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1325,
vyhlášené pod č. 532/2020 Sb., o změně krizového opatření.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-
nouzoveho-stavu-180608/ 

21. 12. 2020 20:10 

Vládní usnesení související s bojem proti 
epidemii koronaviru 
Přehled 

• březen 
• duben 
• květen 
• červen 
• červenec 
• srpen 
• září 
• říjen 
• listopad 
• prosinec 
• poslední jednání 

  

Jednání vlády 12. března 2020 
• Usnesení č.194: Vyhlášení nouzového stavu 
• Usnesení č.195: Odvolání hlavního hygienika 
• Usnesení č.196: Veřejná zakázka na centralizovaný nákup dezinfekčních prostředků 
• Usnesení č.197: Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky 
• Usnesení č.198: Krizové opatření o zákazu vstupu do ČR a cestování do rizikových 

zemí 
• Usnesení č.199: Krizové opatření o zákazu pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí 

s účastí nad 30 osob, stravovací služby 
• Usnesení č.200: Krizové opatření v mezinárodní osobní dopravě 
• Usnesení č.201: Krizové opatření o zákazu školní docházky na základních, sředních i 

vysokých školách, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství 
• Usnesení č.202: Nákup plicních ventilátorů Ministerstvem zdravotnictví 

Jednání vlády 13. března 2020 
• Usnesení č. 203: Krizové opatření o zákazu vstupu cizinců a výjezdu občanů České 

republiky do zahraničí 
• Usnesení č. 204: Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a 

detenčních ústavech 
• Usnesení č. 205: Krizové opatření, které ruší nedělní zákaz jízdy kamionů 
• Usnesení č. 206: Nákup ochranných prostředků a dalšího vybavení Ministerstvem 

zdravotnictví 

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/#brezen
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/#duben
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/#kveten
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/#cerven
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/#cervenec
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/#srpen
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/#zari
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/#rijen
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/#listopad
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/#prosinec
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/#posledni
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-12
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPBSV
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPDFM
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPFUP
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPHXW
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPMSG
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPPAD
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPRJX
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPTS8
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPVBY
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-13
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNLVUVR
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNLVWSD
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNLVYT0
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNLW27H


• Usnesení č. 207: čj. 219/20 Zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po 
dobu trvání nouzového stavu  

• Usnesení č. 208: Krizové opatření, které zakazuje přítomnost veřejnosti ve vybraných 
provozovnách a tržištích 

• Usnesení č. 209: Krizové opatření o karanténě po návratu z rizikových oblastí 
• Usnesení č. 210: čj. 218/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 

453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé 
lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin 

Jednání vlády 14. března 2020 
• Usnesení č. 211: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb 

Jednání vlády 15. března 2020 
• Usnesení č. 212: čj. 221/20 Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků 

Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií 
viru SARS-CoV-2 

• Usnesení č. 213: Změna Statutu Ústředního krizového štábu (znění Statutu ÚKŠ) 
• Usnesení č. 214: Krizové opatření, které uravuje výjimky ze zákazu maloobchodního 

prodeje a opatření k posouzení zdravotní způsobilosti 
• Usnesení č. 215: Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob 
• Usnesení č. 216: Krizové opatření o zákazu dovolené pro lékařské a nelékařské 

zdravotnické povolání 
• Usnesení č. 217: Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních 

orgánů 
• Usnesení č. 218: Krizové opatření o odkladu doplňovacích voleb do Senátu 
• Usnesení č. 219: Krizového opatření, které nařizuje hejtmanům a primátorovi hl. m. zajistit 

školské zařízení, pro nezbytnou péči o děti ve věku 3-10 let zaměstnanců bezpečnostních 
sborů, poskytovatelům zdravotních služeb, vojákům a dalším 

• Usnesení č. 220: Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb 
a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu 

• Usnesení č. 221: Opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních 
hranic České republiky 

• Usnesení č. 222: Poskytnutí státních hmotných rezerv k řešení ohrožení zdraví z důvodu 
výskytu koronaviru 

• Usnesení č. 223: Udělení výjimky podle § 29 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.,o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění na pořízení ochranných prostředků v souvislosti 
s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 

• Usnesení č. 224: Nákup ochranných prostředků a dalšího vybavení Ministerstvem 
zdravotnictví 

• Usnesení č. 225: Daňová opatření v souvislosti s mimořádnou události způsobenou šířením 
koronaviru 

• Usnesení č. 226: Informace akciové společnosti České dráhy o ukončení prodeje jízdních 
dokladů ve vlacích této společnosti 

• Usnesení č. 227: Zajištění osobních a provozních nákladů krajských hygienických stanic a 
Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve 
výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNLW4Y1
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNLW6RU
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNLW8VY
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNLWAIO
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBMNAA6YO
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-14
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMPBJNVK
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-15
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVVU7X
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBMNQ8UTB
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVVXMM
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVW26B
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMSJM21T
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-pohybu-osob.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVW8FK
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVWAVB
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVWC5N
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVWEU1
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMRE46CG
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVWNX8
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVWUEA
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVWWGX
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVWYL3
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVX26L
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVX62J
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVX8SC


Jednání vlády 16. března 2020 
• Usnesení č. 237: Záruka COVID 
• Usnesení č. 238: Krizové opatření o výjimkách ze zákazu maloobchodního prodeje a 

služeb pro prodej textilního materiálu a servis výpočetní techniky 
• Usnesení č. 239: Krizové opatření o poskytování sociálních služeb 
• Usnesení č. 240: Krizové opatření o  doporučení nevycházet osobám starším 70 let a 

nařízení starostům zajistit pomoc 
• Usnesení č. 241: Krizové opatření o výjimce ze zákazu maloobchodního prodeje a služeb 

na poskytnutí ubytovacích služeb cizincům 

Jednání vlády 17. března 2020 
• Usnesení č. 242: čj. 292/20 Návrh nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s 

epidemií viru SARS-CoV-2 
• Usnesení č. 243: Krizové opatření o zákazu pro příslušníky bezpečnostních sborů 

vykonávat vedlejší výdělečnou činnost 

Jednání vlády 18. března 2020 
• Usnesení č. 244: Informace o dočasném omezení provozu dálkových vlaků Českých drah, 

a. s. v objednávce státu + příloha č. 1 
• Usnesení č. 245: Finanční krytí nákladů vynaložených v souvislosti s centrálním nákupem 

ochranných prostředků proti šíření nemoci COVID-19 
• Usnesení č. 246: O změně usnesení vlády ze dne 16. března 2020 č. 237 o záruce COVID 
• Usnesení č. 247: Krizové opatření o používání ochranných prostředků dýchacích cest 

a omezení pohybu pendlerů 
• Usnesení č. 248: Krizové opatření o platnosti povolení k zaměstnání a krátkodobého 

schengenského víza (změna usnesení vlády č. 214) 
• Usnesení č. 249: Krizové opatřen o vyhrazení času pro seniory nad 65 let pro nákup v 

maloobchodních prodejnách potravin 
• Usnesení č. 250: čj. 230/20 Zajištění zvýšené ochrany obyvatel - trasování (Celé znění 

nařízení MZd) 
• Usnesení č. 251: Doporučení provádět dezinfekci v některých veřejně přístupných 

prostorech 
• Usnesení č. 252: Mimořádné opatření - lázeňská léčebně rehabilitační péče (Celé znění 

nařízení MZd) 
• Usnesení č. 253: Vyhlášení nouzového balíčku Ministerstva zahraničních věcí + příloha č. 1 

Jednání vlády 19. března 2020 
• Usnesení č. 254: Návrh na vyhlášení stavu legislativní nouze 
• Usnesení č. 255: čj. 220/20 Návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v 

souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 
• Usnesení č. 257: čj. 224/20 Cílený program podpory zaměstnanosti 
• Usnesení č. 258: Mimořádné opatření k zajištění lůžek, personálních kapacit a stanovení 

hygienicko-epidemiologických opatření pro potřeby zajištění akutní péče o pacienty s 
onemocněním COVID-19 (Celé znění nařízení MZd) 

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-16
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMRRWAGZ
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMRRWC2U
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMSJP4V9
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMRRWG62
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMRRWJ4F
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-17
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMSJQWL9
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBMSG6FXX
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMSJQY6K
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-18
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTJNX5W
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTJNZY5
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTJP3U3
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTJP5EA
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTK5CCN
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTJP9X9
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTJPBJ8
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTJPDJA
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBMTDUBLZ
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-pro-oper%C3%A1tory-ve%C5%99ejn%C3%BDch-mobiln%C3%ADch-komunika%C4%8Dn%C3%ADch-s%C3%ADt%C3%AD-a-banky.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-pro-oper%C3%A1tory-ve%C5%99ejn%C3%BDch-mobiln%C3%ADch-komunika%C4%8Dn%C3%ADch-s%C3%ADt%C3%AD-a-banky.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTJPFDC
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTJPHLC
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-z%C3%A1kaz-p%C5%99ij%C3%ADmat-nov%C3%A9-pacienty-za-%C3%BA%C4%8Delem-poskytov%C3%A1n%C3%AD-l%C3%A1ze%C5%88sk%C3%A9-l%C3%A9%C4%8Debn%C4%9B-rehabilita%C4%8Dn%C3%AD-p%C3%A9%C4%8De.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-z%C3%A1kaz-p%C5%99ij%C3%ADmat-nov%C3%A9-pacienty-za-%C3%BA%C4%8Delem-poskytov%C3%A1n%C3%AD-l%C3%A1ze%C5%88sk%C3%A9-l%C3%A9%C4%8Debn%C4%9B-rehabilita%C4%8Dn%C3%AD-p%C3%A9%C4%8De.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTJPME6
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTJPPMY
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-19
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMVAV8R7
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMVAVB57
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBMNAKQBU
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMVBCJ0R
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMVAVHKT
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-p%C5%99%C3%ADkaz-poskytovatel%C5%AFm-akutn%C3%AD-l%C5%AF%C5%BEkov%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De.pdf


• Usnesení č. 259: čj. 231/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 
199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze 
standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na 
standard DVB-T2) 

• Usnesení č. 260: čj. 234/20 Podpora COVID II. 
• Usnesení č. 261: Mimořádné opatření, kterým se s účinností od 18. března 2020 nařizuje 

zákaz návštěv pacientů (Celé znění nařízení MZd) 
• Usnesení č. 262: Krizové opatření o finančním příspěvku pro osoby samostatně výdělečné 

činné 
• Usnesení č. 263:  čj. 235/20 Zabezpečení nákupu a distribuce ochranných prostředků 

potřebných k řešení a prevenci epidemie onemocnění COVID-19 způsobeného novým 
koronavirem s označením SARS-CoV-2 Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zdravotnictví 
+ příloha č. 1 

• Usnesení č. 264: Krizové opatření o výjimkách ze zákazu maloobchodního prodeje a 
služeb pro realitní zprostředkování, činnost účetních poradců či vedení účetnictví  

• Usnesení č. 265: Mimořádné opatření k vyčlenění prodejní doby pro seniory a ZTP/P  starší 
50 let (Celé znění nařízení MZd) 

• Usnesení č. 266: Zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového 
opatření vyhlášeného pod č.108/2020 Sb., 

• Usnesení č. 267: Krizové opatření o povinnosti pendlerů mít knížku přeshraničního 
pracovníka a zaměstnávání cizinců 

• Usnesení č. 268: Zajištění zvýšených osobních a provozních nákladů krajských 
hygienických stanic a Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem 
epidemiologické situace ve výskytu onemocněníCOVID-19 

Jednání vlády 23. března 2020 
• Usnesení č. 269: čj. 241/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o 

pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
• Usnesení č. 270:  čj. 247/20 Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým 

druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 
• Usnesení č. 271:  čj. 252/20 Návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v 

souvislosti s vyhlášením nouzového stavu 
• Usnesení č. 272:  čj. 242/20 Návrh zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění 
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 

• Usnesení č. 273: čj. 253/20 Novela zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 
• Usnesení č. 274: Krizové opatření o povinnosti zastupitelstev zasedat online po dobu 

nouzového stavu 
• Usnesení č. 275: Krizové opatření o bezplatném provozu datových schránek 
• Usnesení č. 276: Křizové opatření o zajištění nezbytné péče o děti ve věku 3-10 let 

zaměstnanců obcí a krajů zařazeních k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních 
služeb 

• Usnesení č. 277: čj. 250/20 Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19 
• Usnesení č. 278: Krizové opatření o zákazu dovolené pro pro lékařské a nelékařské 

zdravotnické povolání 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMVAVMUI
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBMTJEV7I
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMVAVP7P
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMVAVRRE
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-z%C3%A1kaz-n%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bv-pacient%C5%AF-v-zdravotnick%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%ADch-v-v%C3%BDjimkami.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMVAVVCA
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMVAVX1D
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMVAVZI1
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMVAW2OU
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMVAW49M
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-nov%C3%A1-n%C3%A1kupn%C3%AD-doba-pro-seniory.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMVAW8HE
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMVAWAJE
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMVAWCNL
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-23
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAM9N0
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBMVKWLZG
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMBSR
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBMYBPMQH
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMD3S
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBMYKDB1L
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMFSP
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBMVMACYI
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMH7A
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBMYL3CNL
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMKN1
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMMIE
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMPWJ
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMR9K
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMTJQ


• Usnesení č. 279: Krizové opatření o prodloužení omezeného pohybu osob a 
omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů (Celé znění nařízení MZd a 
nařízení MZd k OVM a SO) 

• Usnesení č. 280: Krizové opatření o prodloužení omezení maloobchodního prodeje a 
služeb (Celé znění nařízení MZd) 

• Usnesení č. 281: Krizové opatření v oblasti přeshraničního zaměstnávání (pendleři) 
• Usnesení č. 282: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k vyčlenění prodejní doby 

pro seniory (Celé znění nařízení MZd) 
• Usnesení č. 283: Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují 

organizační opatření k provádění karantény u zdravotnických pracovníků při kontaktu s 
potvrzeným případem COVID-19 (Celé znění nařízení MZd) 

• Usnesení č. 284: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k následné lůžkové 
léčebně rehabilitační péče (Celé znění nařízení MZd) 

• Usnesení č. 285: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení předepisování a 
výdeje léku Plaquenil (Celé znění nařízení MZd) 

• Usnesení č. 286: Zabezpečení nákupu a distribuce ochranných prostředků potřebných k 
řešení a prevenci epidemie onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s 
označením SARS-CoV-2 Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zdravotnictví + příloha č. 1 

• Usnesení č. 287: Informace o zrušení zákazu letů z Korejské republiky 
• Usnesení č. 288: čj. 244/20 Snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií 

koronaviru s využitím nástrojů realizovaných v gesci Ministerstva zemědělství - aktuální 
opatření Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. 

• Usnesení č. 289: čj. 245/20 Návrh opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru 
COVID 19 na sektor zemědělství, potravinářství a lesnictví 

• Usnesení č. 290: čj. 246/20 Národní doplňkové financování pro Program rozvoje venkova 
České republiky na období 2014–2020 

• Usnesení č. 291: čj. 243/20 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s 
účinností od 1. dubna 2020 

• Usnesení č. 292: Návrh na doplnění usnesení vlády z 19. března 2020 č. 257, o Cíleném 
programu podpory zaměstnanosti 

• Usnesení č. 293: čj. 254/20 Cílený program podpory zaměstnanosti - část II. 
• Usnesení č. 294: čj. 249/20 Podpora Technologie COVID 
• Usnesení č. 295: čj. 251/20 Informace o návrhu daňových opatření v souvislosti s 

mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) 
• Usnesení č. 296: Financování cenrálního nákupu ochranných prostředků Ministerstvem 

vnitra 
• Usnesení č. 297: Návrh záruk Exportní a garanční pojišťovny (EGAP) 

Jednání vlády 24. března 2020 
•  Usnesení č. 298:  čj. 255/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České 

národní bance, ve znění pozdějších předpisů 

Jednání vlády 26. března 2020 
• Usnesení č. 299: čj. 269/20 Návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní 

sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 
2020 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMVMC
http://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-voln%C3%BD-pohyb-osob-na-%C3%BAzem%C3%AD-%C4%8CR.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-prodlouzeni-omezeni-cinnosti-ovm-a-so/
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMX2T
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-omezen%C3%AD-maloobchodn%C3%ADho-prodeje.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMZPU
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAN3WR
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-vy%C4%8Dlen%C4%9Bn%C3%AD-prodejn%C3%AD-doby-pro-seniory.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAN7GL
https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-organizace-a-provadeni-karanteny-u-zdravotnickych-pracovniku/
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZANBY7
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-n%C3%A1sledn%C3%A1-l%C5%AF%C5%BEkov%C3%A1-l%C3%A9%C4%8Debn%C4%9B-rehabilita%C4%8Dn%C3%AD-p%C3%A9%C4%8De.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZANF2V
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-p%C5%99edepisov%C3%A1n%C3%AD-l%C3%A9%C4%8Div%C3%A9ho-p%C5%99%C3%ADpravku-Plaquenil-23.-3.-2020.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZANK1C
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZANM6C
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZANP3J
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZANRKE
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZANTDB
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZANV1P
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZANXBX
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZANZR9
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAP3C0
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAP5QK
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAP789
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAP9TY
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAPBL5
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-24
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZDA789
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBMZB4CH8
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-26
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN3K6BK9
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBN2KFYDD


• Usnesení č. 300: čj. 268/20 K finančnímu krytí nákladů na repatriaci občanů ze zahraničí v 
důsledku opatření proti šíření nemoci COVID-19 kapitolou Ministerstvo zahraničních věcí 

• Usnesení č. 301: čj. 248/20 Návrh usnesení vlády o vyhodnocování dostupnosti 
dezinfekčních přípravků na ruce na trhu na území České republiky 

• Usnesení č. 302: čj. 265/20 Zajištění rozpočtových prostředků z kapitoly Všeobecná 
pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva na snížení dopadů krizové situace 
způsobené pandemií koronaviru s využitím nástrojů realizovaných v gesci Ministerstva 
zemědělství - aktuální opatření Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, 
a.s. 

• Usnesení č. 303: čj. 266/20 Zajištění rozpočtových prostředků z kapitoly Všeobecná 
pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva na zabezpečení potravinové 
soběstačnosti v rámci PRV na období 2014–2020 v souvislosti s COVID 

• Usnesení č. 304: čj. 270/20 Informace o záměru vydání vyhlášky o poskytnutí služebního 
volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 

• Usnesení č. 305: čj. 271/20 Zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek 
po dobu trvání nouzového stavu 

• Usnesení č. 306: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o povinnosti poskytovatelů 
akutní lůžkové péče provést třídní pacientů vstupujících do zdravotnických zařízení (Celé 
znění nařízení MZd) 

• Usnesení č. 307:  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k opatřením v oblasti 
lázeňské léčebně rehabilitační péče (Celé znění nařízení MZd) 

• Usnesení č. 308: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k zajištění nezbytných 
informací o pacientech s onemocněním COVID-19 (Celé znění nařízení MZd) 

• Usnesení č. 309: Krizové opatření o dalších výjimkách ze zákazu maloobchodního prodeje 
a prodeje služeb (Celé znění nařízení MZd) 

• Usnesení č. 310: Krizové opatření o výjimce pro pendlery, kteří pracují ve zdravotnictví, 
sociálních službách a složkách integrovaného záchranného systému 

• Usnesení č. 311: čj. 274/20 Program podpory malých podniků postižených celosvětovým 
šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 Ošetřovné pro OSVČ 

Jednání vlády 30. března 2020 
• Usnesení č. 328: čj. 283/20  Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a 

rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely 
dalších zákonů 

• Usnesení č. 329: čj. 277/20  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o 
realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním 
zprostředkování) 

• Usnesení č. 331: Analýza možných přesunů finančních prostředků mezi operačními 
programy Evropských strukturálních a investičních fondů v reakci na šíření koronaviru 

• Usnesení č. 332: Krizové opatření o zákazu čerpání dovolené pro zaměstnance subjektů 
kritické infrastruktury 

• Usnesení č. 333: Krizové opatření o nasazení vojáků v činné službě a související techniky 
k provádění krizových opatření 

• Usnesení č. 334: Krizové opatření o prodloužení zákazu vstupu na území České 
republiky a povinné čtrnáctidenní karanténě pro všechny kdo vstoupí na naše území 

• Usnesení č. 335: Minimalizace dopadů pandemie koronaviru COVID-19 při zajišťování 
dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN3K6HJY
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN3K6KOC
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN3K6M2I
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN3K6P9Q
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN3K6RYX
http://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBN3BEMI5
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN3K6TXN
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN3K6VKC
http://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-poskytovatel%C5%AFm-akutn%C3%AD-l%C5%AF%C5%BEkov%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De.pdf
http://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-poskytovatel%C5%AFm-akutn%C3%AD-l%C5%AF%C5%BEkov%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN3K6ZC2
http://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-l%C3%A1ze%C5%88sk%C3%A1-l%C3%A9%C4%8Debn%C4%9B-rehabilita%C4%8Dn%C3%AD-p%C3%A9%C4%8De.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN3K75N1
http://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-z%C3%A1znam-o-hospitalizovan%C3%A9m-pozitivn%C3%ADm-n%C3%A1lezu-v-ISIN-1.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN3K795N
http://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-v%C3%BDjimky-z-uzav%C5%99en%C3%AD-obchod%C5%AF.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN3K7B8V
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN3K7DOO
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-30
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SBBT3
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBN6MTYVL
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SBDEW
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBN3K329D
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SBHKW
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SBKG8
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SBM4H
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SBPR6
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SBR2O


• Usnesení č. 336: Minimalizace dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na silniční nákladní 
dopravu 

• Usnesení č. 337: Zmírnění dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na výstavbu dopravní 
infrastruktury 

• Usnesení č. 338: Minimalizace dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na stavby dopravní 
a vodní infrastruktury a stavby s tím související 

• Usnesení č. 339:  Informace o návrhu daňových opatření v souvislosti s mimořádnou 
událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) 

• Usnesení č. 340: Finanční krytí nákladů vynaložených kapitolou Ministerstvo vnitra 
vsouvislosti s centrálním nákupem ochranných prostředků proti šíření nemoci COVID-19 a 
zajištění jeho dalšího financování kapitolou Ministerstvo vnitra 

• Usnesení č. 341: Řešení situace některých osob, kterým byla nařízena karanténní opatření, 
konkrétně osob bez přístřeší 

• Usnesení č. 342: Zřízení Centrálního řídícího týmu COVID-19 (Statut Centrálního řídícího 
týmu COVID-19) 

• Usnesení č. 343: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se nařizuje 
omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (Celé znění 
nařízení MZd) 

• Usnesení č. 344: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se nařizuje 
poskytovatelům zdravotních a pobytových sociálních služeb přijmout protiepidemická 
opatření  (Celé znění nařízení MZd)  

• Usnesení č. 345: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se nařizuje 
používání elektronické žádanky v prostředí Národního zdravotnického informačního 
systému (Celé znění nařízení MZd) 

• Usnesení č. 346: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k realizaci opatření při 
příjmu nových klientů v pobytových zařízeních sociálních služeb (Celé znění nařízení MZd) 

• Usnesení č. 347: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných 
prostředků dýchacích cest, výjimky (Celé znění nařízení MZd) 

• Usnesení č. 348: Vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví na 
další období (Celé znění nařízení MZd o prodloužení zákazu maloobchodního prodeje a 
služeb, omezení pohybu osob a omezení orgánů veřejné moci) 

• Usnesení č. 349: Zajištění nákupu ochranných prostředků a dalšího vybavení 
Ministerstvem zdravotnictví 

• čj. 287/20 Informace ministra obrany k připravované veřejné zakázce „Nákup 
zdravotnického materiálu prostřednictvím NSPA – COVID 19“ 

Jednání vlády 31. března 2020 
• Usnesení č. 350: čj. 298/20 Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů 

epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti 
trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu 

• Usnesení č. 351: čj. 302/20 Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s 
krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 

• Usnesení č. 352: Krizové opatření o zákazu vybírání poplatků v parkovacích zónách 
• Usnesení č. 353: čj. 297/20 Cílený program podpory zaměstnanosti 
• Usnesení č. 354: Návrh na rozšíření Programu Ošetřovné pro OSVČ 

 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SBTEL
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SBVOU
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SBXWU
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SBZP9
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SC3DQ
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SC5YO
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SC7DK
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/01-Statut-CRT_final.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/01-Statut-CRT_final.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SCAZ4
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-z%C3%A1kaz-n%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bv-pacient%C5%AF-ve-zdravotnick%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%ADch-a-za%C5%99%C3%ADzen%C3%ADch-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-s-v%C3%BDjimkami-1.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-z%C3%A1kaz-n%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bv-pacient%C5%AF-ve-zdravotnick%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%ADch-a-za%C5%99%C3%ADzen%C3%ADch-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-s-v%C3%BDjimkami-1.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SCEDN
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-poskytovatel%C5%AFm-zdravotn%C3%ADch-slu%C5%BEeb-n%C3%A1sledn%C3%A9-a-dlouhodob%C3%A9-l%C5%AF%C5%BEkov%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De-a-poskytovatel%C5%AFm-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SCJJR
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-elektronick%C3%A9-%C5%BE%C3%A1danky-v-prost%C5%99ed%C3%AD-NZIS.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SCNER
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-v%C5%A1em-poskytovatel%C5%AFm-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-k-p%C5%99ij%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD-nov%C3%BDch-klient%C5%AF-a-jejich-testov%C3%A1n%C3%AD-na-COVID-19.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SCSU9
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SCW5N
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-prodlou%C5%BEen%C3%AD-z%C3%A1kazu-maloobchodn%C3%ADho-prodeje.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-prodlou%C5%BEen%C3%AD-z%C3%A1kazu-maloobchodn%C3%ADho-prodeje.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-prodlou%C5%BEen%C3%AD-omezen%C3%AD-pohybu-osob.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-prodlou%C5%BEen%C3%AD-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-omezen%C3%A9ho-provozu-OVM-a-SO.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SD6J7
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-31
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN8N84BU
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBN8E7292
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN8N87IL
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBN8L8YRX
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN8N89E6
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN8N8BT2
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN8N8DEN


Jednání vlády 1. dubna 2020 
• Usnesení č. 364: čj. 313/20 Žádost vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v 

souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 
• Usnesení č. 365: čj. 314/20 Návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v 

souvislosti s pandemií COVID-19 
• Usnesení č. 366: čj. 315/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o 

spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů 
• Usnesení č. 367: čj. 316/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o 

pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 
• Usnesení č. 368: čj. 309/20 Návrh zákona o pravomoci Policie České republiky a obecní 

policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v 
souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky 

• Usnesení č. 369: Krizové opatření o přednostním zásobování některých firem 
Ministerstvem vnitra 

• Usnesení č. 370: Prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České 
republiky 

• Usnesení č. 371: Finanční krytí nákladů vynaložených kapitolou Ministerstva spravedlnosti 
na zajištění ochranných pomůcek 

• Usnesení č. 372: čj. 310/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 
104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 

• Usnesení č. 373: čj. 306/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o 
některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, 
ve znění pozdějších předpisů 

• Usnesení č. 374: čj. 305/20 Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů 
epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové 
potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s 
poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 

• Usnesení č. 375: čj. 312/20 Návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v 
souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

• Usnesení č. 376: čj. 311/20 Návrh na změnu programu výzkumu, vývoje a inovací The 
Country for the Future 

• Usnesení č. 377: Krizové opatření o možnosti určení zaměstnanců subjektů kritické 
infrastruktury, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytná 

• Usnesení č. 378: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu 
maloobchodního prodeje a prodeje služeb (Celé znění nařízení MZd) 

• Usnesení č. 379: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o vyčlenění lůžek pro 
pacienty s COVID-19, jimž jsou poskytovány sociální služby (Celé znění nařízení MZd) 

• Usnesení č. 380: čj. 317/20 Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů 
epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání 

• Usnesení č. 381: čj. 318/20 Zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a 
financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 
kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů 

Jednání vlády 6. dubna 2020 
• Usnesení č. 382: čj. 327/20  Návrh zákona o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích 

voleb do Senátu 

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-04-01
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABNA9ZK1C
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABNA9ZMHU
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBN9GND2O
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABNA9ZPS7
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBN9H7VXN
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABNA9ZRLT
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBN9GC2OH
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABNA9ZTKO
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBN9AKR9B
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABNA9ZV5O
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABNAA7E52
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABNAA23OP
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABNAA25IU
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBN9DNM6J
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABNAA27IQ
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBN8S6B8V
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABNAA29P1
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBN8VEE5T
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABNAA2BLS
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBN9EKJDD
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABNAA2D4H
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABNAA2FGO
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABNAA2HJW
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-maloobchodn%C3%AD-prodej-a-prodej-slu%C5%BEeb-v-provozovn%C3%A1ch.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABNAA2MVU
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-vy%C4%8Dlen%C4%9Bn%C3%AD-l%C5%AF%C5%BEek-v-kraj%C3%ADch-a-hl.-m.-Praze.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABNAA2RTF
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBNAADL8Q
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABNAA2TG6
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBN9PFDA4
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-04-06
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABNFABE2R
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBNBGPJXU


• Usnesení č. 383: čj. 332/20  Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání 
lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly vzdělání v jiném než 
členském státě Evropské unie, v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 
2020 

• Usnesení č. 384: čj. 335/20  Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů 
epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu 

• Usnesení č. 386: Čj. 326/20 Doplnění priorit pro dotační titul „Protidrogová politika“ Úřadu 
vlády ČR o možnost sanace negativních dopadů pandemie koronaviru COVID-19 při 
poskytování adiktologických služeb 

• Usnesení č. 387: Krizové opatření o podmínkách cestování z a do České republiky 
• Usnesení č. 388: Krizové opatření k jednání zastupitelstev 
• Usnesení č. 389: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení předepisování a 

výdeje léčivého přípravku Plaquenil (Celé znění nařízení MZd) 
• Usnesení č. 390: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o stanovení spolupráce 

odběrových míst a laboratorních subjektů s Centrálním řídícím týmem COVID-19 (Celé 
znění nařízení MZd) 

• Usnesení č. 391: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o vyčlenění lůžek pro 
pacienty s COVID-19, jimž jsou poskytovány sociální služby (Celé znění nařízení MZd) 

• Usnesení č. 392: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o ukončení platnosti části 
mimořádného opatření (CzechPoint) (Celé znění nařízení MZd) 

• Usnesení č. 393: Krizové opatření o přednostním zásobování některých firem 
Ministerstvem zdravotnictví 

• Usnesení č. 394: Informace o změně krizového opatření 
• Usnesení č. 395:  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o úpravě zákazu 

maloobchodního prodeje a služeb a volného pohybu osob (Celé znění nařízení MZd o 
úravě a prodloužení zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb a omezení pohybu 
osob). 

Jednání vlády 9. dubna 2020 
• Usnesení č. 396: čj. 343/20 Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru 

SARS-CoV-2 
• Usnesení č. 397: čj. 345/20  Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 

432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 
315/2014 Sb. 

• Usnesení č. 398: čj. 344/20  Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 
83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k 
plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 

• Usnesení č. 399: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k podmínkám činnosti 
orgánů veřejné moci a správních orgánů (Celé znění nařízení MZd část 1 a část 2) 

• Usnesení č. 400: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ubytování pracovně 
zařazených odsouzených vykonávajících trest ve věznici (Celé znění nařízení MZd) 

• Usnesení č. 401: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k sledování kapacit 
intenzivní péče (Celé znění nařízení MZd) 

• Usnesení č. 402: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných 
prostředků dýchacích cest (Celé znění nařízení MZd) 

• Usnesení č. 403:  Krizové opatření o zrušení krizového opatření, kterým bylo zdravotnickým 
pracovníkům zakázano čerpat dovolenou 
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• Usnesení č. 404: Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb 
a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu + 
Příloha  

• Usnesení č. 405: Informace Ministerstva zdravotnictví o opatřeních Ministerstva 
zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu 
onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 

• Usnesení č. 406: Zajištění zvýšených osobních a provozních nákladů krajských 
hygienických stanic a zdravotních ústavů v souvislosti s nepříznivým vývojem 
epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem 
s označením SARS-CoV-2 

• Usnesení č. 407: čj. 339/20 Humanitární reakce na pandemii COVID-19 
• Usnesení č. 408: čj. 336/20 Návrh některých opatření k minimalizaci dopadů pandemie 

koronaviru COVID 19 na sektor kultury 
• Usnesení č. 409: čj. 331/20 Obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády (znění 

Statutu NERV) 
• Usnesení č. 410: čj. 346/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o 

spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru 
SARS CoV-2 

• Usnesení č. 411: čj. 347/20 Informace o návrhu daňových opatření v souvislosti s 
mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) 

Jednání vlády 14. dubna 2020 
• Usnesení č. 412: čj. 355/20 Dar Republice Severní Makedonie v souvislosti s prokázáním 

výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území Severní Makedonie 
• Usnesení č. 413: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví  o zákazu volného pohybu 

osob s výjimkami a pracovnících v sociálních službách a zdravotnictví (Celé znění nařízení 
MZd o zákazu volného pohybu osob s výjimkami a pracovnících sociálních 
a zdravotnických služeb) 

• Usnesení č. 414: Informace Ministerstva zdravotnictví o opatřeních Ministerstva 
zdravotnictví v souvislosti s nákupy zdravotnických prostředků, přístrojů a dalšího vybavení 
vyvolanými nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-
19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2  

• Usnesení č. 415:  Krizové opatření o zrušení části usnesení č. 369 ze dne 1. dubna 2020 o 
přednostním zásobování některých firem Ministerstvem vnitra 

• Usnesení č. 416: čj. 354/20 Zajištění poskytování péče o děti zaměstnanců Úřadu práce 
ČR a vybraných orgánů sociálního zabezpečení 

• Usnesení č. 417: čj. 356/20  Návrh nařízení vlády o použití Armády České republiky k 
záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 

Jednání vlády 17. dubna 2020 
• Usnesení č. 418: čj. 364/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o 

některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při 
epidemii v roce 2020 

• Usnesení č. 419: čj. 363/20 Poskytnutí peněžních darů dvěma krajanským spolkům ve 
Velké Británii zajišťujícím potřebnou zdravotní a sociální pomoc ekonomicky slabším 
členům komunity čelícím důsledkům pandemické krize v oblasti Leedsu a Peterborough 

• Usnesení č. 420: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o vydání některých 
mimořádných opatření (Celá znění nařízení MZd o úpravě zákazu volného pohybu osob, 
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s účinností od 20. 4. 2020, úpravě zákazu maloobchodního prodeje a prodeje 
služeb, ukončování karantény, zákazu návštěv pacientů v zařízeních zdravotnických a 
sociálních služeb , elektronických žádankách v prostředí NZIS, uzavření škol a školských 
zařízení  a úpravě zákazu volného pohybu osob, s účinností od 27. 4. 2020) 

• Usnesení č. 421: Zrušení krizového opatření č. 201 ze dne 12. března 2020 o zákazu 
účasti žáků, studentů a některých dalších osob na vyjmenovaných druzích vzdělávání 

• Usnesení č. 422: Krizové opatření o zajištění nezbytné péče pro děti zaměstnanců Finanční 
správy České republiky a Finančního analytického úřadu ve věku od 3 do 10 let 

• čj. 370/20 Výměr MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami 
vydaný výměrem MF č. 01/2020 

Jednání vlády 20. dubna 2020 
• Usnesení č. 432: čj. 365/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o 

pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
• Usnesení č. 433: čj. 375/20  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o 

kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem 
koronaviru SARS CoV-2 

• Usnesení č. 434: čj. 381/20 Návrh zákona o správě daňového odpočtu v souvislosti s 
krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 

• Usnesení č. 435: čj. 376/20  Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na 
zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za 
dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-
CoV-2 

• Usnesení č. 436: čj. 378/20  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o 
státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č.129/2020 Sb. 

• Usnesení č. 437: čj. 379/20 Jmenování členky Národní ekonomické rady vlády 
• Usnesení č. 438: Minimalizace dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané 

stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související 
• Usnesení č. 439: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zrušení některých 

mimořádných opatření (Celá znění nařízení MZd o zrušení zákazu letů z Číny, zrušení 
zákazu přijímat žádosti o víza a vydávat rozhodnutí zastupitelskými úřady ČR v Číně a 
Hongkongu, zrušení zákazu vývozu dezinfekčních prostředků rukou a zrušení zákazu 
přijímat žádosti o víza a vydávat rozhodnutí zastupitelskými úřady ČR v Teheránu) 

• Usnesení č. 440: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o chytré karanténě (Celé 
znění nařízení MZd) 

Jednání vlády 23. dubna 2020 
• Usnesení č. 442: čj. 397/20 Analýza trhu s mlékem a návrh řešení včetně zajištění 

potravinové bezpečnosti ČR prostřednictvím doplnění státních hmotných rezerv České 
republiky 

• Usnesení č. 443: Krizové opatření o zákazu vstupu na území České republiky (pravidla pro 
překračování státních hranic) 

• Usnesení č. 444: Prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České 
republiky 

• Usnesení č. 445: čj. 399/20 Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného 
z bytů 

• Usnesení č. 446: Poskytnutí daru Řecké republice 
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• Usnesení č. 447: čj. 389/20 Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů 
epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu 

• Usnesení č. 448: čj. 398/20 Nákup ochranných prostředků a dalšího vybavení Ministerstvem 
zdravotnictví České republiky 

• Usnesení č. 449: čj. 401/20 Postup Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění 
ochranných prostředků osobám ve stupni závislosti 

• Usnesení č. 450: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o lůžkách pro sociální 
služby a pacientech v lázeňství Celá znění nařízení MZd o omezení provozu poskytovatelů 
služeb lázebně rehabilitační péče a vyčlenění lůžek pro klienty sociálních služeb) 

• Usnesení č. 451: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o studii kolektivní imunity 
(Celé znění nařízení MZd) 

• Usnesení č. 452: Krizové opatření o omezení volného pohybu osob 
• Usnesení č. 453: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje 

služeb, s účinností od 27. dubna 2020 
• Usnesení č. 454: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje 

služeb, s účinností od 24. dubna 2020 
• Usnesení č. 455: Krizové opatření o zákazu školní docházky na základních, střední i 

vysokých školách, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství, s účinností od  
27. dubna 2020 

• Usnesení č. 456: Krizové opatření o zákazu školní docházky na základních, středních i 
vysokých školách, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství, s účinností od 
24. dubna 

Jednání vlády 24. dubna 2020 
• Usnesení č.457: čj. 408/20 Žádost vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v 

souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 
• Usnesení č.458: Krizové opatření o vstupu klíčových zaměstnanců a specialistů z Korejské 

republiky do firmy Hyundai Motor Manufacturing 
• Usnesení č.459: čj. 391/20 Návrh nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona 

o pojišťování a financování vývozu se státní podporou 
• Usnesení č.460: čj. 400/20 Vklad do fondu Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. 

na krytí závazků z poskytovaných záruk k realizaci mimořádného opatření vlády v 
souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 

• Usnesení č.461: čj. 396/20 Plán rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením 
pandemie v oblasti sociálních služeb 

• Usnesení č.462: čj. 392/20 Stanovení výjimek ze zákazu poskytování vybraných sociálních 
služeb po dobu trvání nouzového stavu 

Jednání vlády 27. dubna 2020 
• Usnesení č. 465: čj. 361/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v 

oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020 
• Usnesení č. 475: čj. 334/20 Dar Republice San Marino v souvislosti s prokázáním výskytu 

koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území San Marina 
• Usnesení č. 476: čj. 416/20 Návrh usnesení vlády o navýšení prostředků na platy 

příslušníků Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky a na 
změnu systemizace bezpečnostních sborů v kapitole 314 – Ministerstvo vnitra v roce 2020 

• Usnesení č. 477: čj. 414/20 Změna systemizace Celní správy České republiky na rok 2020 
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• Usnesení č. 479: čj. 417/20 Návrh na navýšení objemu prostředků na platy vojáků z 
povolání 

• Usnesení č. 480: čj. 412/20 Jednorázový příspěvek zřizovatele vybraným nemocnicím na 
úhradu závazků po splatnosti nebo závazků nad 60 dnů od data uskutečnění zdanitelného 
plnění a přefinancováných závazků 

• Usnesení č. 481: čj. 418/20 Prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu 
podpory zaměstnanosti 

• Usnesení č. 482: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o 
použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázanžm výskytem 
koronaviru SARS CoV-2 

• Usnesení č. 483: Zrušení krizového opatření č. 352 ze dne 31. března 2020 o zákazu 
vybírání poplatků v parkovacích zónách 

Jednání vlády 30. dubna 2020 
• Usnesení č. 485: čj. 437/20 Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru 

SARS-CoV-2 
• Usnesení č. 486: čj. 427/20 Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů 

epidemie SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí 
• Usnesení č. 487: čj. 429/20 Změna systemizace Vězeňské služby České republiky v roce 

2020 a finanční krytí nákladů v souvislosti se zajištěním výroby ochranných pomůcek 
Vězeňské služby České republiky proti šíření nemoci COVID-19 

• Usnesení č. 489:  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu 
na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (Celé znění 
nařízení MZd) 

• Usnesení č. 490: Krizové opatření o omezení volného pohybu osob, s účinností od 11. 
května 2020 

• Usnesení č. 491: Krizové opatření o zákazu školní docházky na základních, střední i 
vysokých školách, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství, s účinností od 
11. května 2020 

• Usnesení č. 492: Krizové opatření o výjimce z omezení počtu osob pro bohoslužbu 
konanou v Praze dne 5. května 2020 k 75. výročí Pražského povstání 

• Usnesení č. 493: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje 
služeb, s účinností od 11. května 2020 

• Usnesení č. 494: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k zajištění Rapid testů u 
poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících domácí péči a pečovatelské služby (Celé 
znění nařízení MZd) 

• Usnesení č. 495: Krizové opatření o zákazu vstupu na území České republiky, 
s účinností od 1. května 2020 (pravidla pro překračování státních hranic) 

Jednání vlády 4. května 2020 
• Usnesení č. 503: čj. 440/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o 

některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu 
• Usnesení č. 504: čj. 445/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o 

kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem 
koronaviru SARS CoV-2 

• Usnesení č. 505: čj. 448/20 Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů 
epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti 
zaměstnavatele 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABP3P24IY
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABP3P265N
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABP3P28GH
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABP3P2AOB
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABP3P2CEV
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-04-30
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABPAAB35S
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABPAAB7VX
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBP5DL842
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABPAAB9FW
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABPAABDGU
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-v%C3%BDjimkami-2.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-v%C3%BDjimkami-2.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABPAABH4T
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABPAABKYY
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABPAABMNI
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABPAABPK7
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABPAABRNQ
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-k-zaji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD-Rapid-test%C5%AF-u-poskytovatel%C5%AF-zdravotn%C3%ADch-slu%C5%BEeb.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-k-zaji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD-Rapid-test%C5%AF-u-poskytovatel%C5%AF-zdravotn%C3%ADch-slu%C5%BEeb.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABPAABVUL
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-05-04
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABPARDMVD
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBP9PN8IR
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABPARDPVM
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBPAEMV74
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABPARDRRO
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBPAH6B2Z


• Usnesení č. 506: Zrušení krizového opatření č. 200 ze dne 12. března 2020 a zákazu 
využívat v obchodní letecké dopravě jiné letiště, než letiště Václava Havla Praha 

• Usnesení č. 507: čj. 441/20 Návrh usnesení vlády ČR o poskytnutí daru Italské republice v 
souvislosti s probíhajícím onemocnění COVID-19 na jejím území 

• Usnesení č. 509: Změna opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních 
hranic (Celé znění opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních 
hranic ČR) 

• Usnesení č. 510: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu 
na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest až na výjimky 
(Celé znění nařízení MZd) 

• Usnesení č. 511: Krizové opatření o  zákazu vstupu na území České republiky a 
povinnostech při návratu pro všechny kdo vstoupí na území České republiky s účinností od 
11. května 

• Usnesení č. 512: Zrušení krizového opatření č. 404 ze dne 9. dubna 2020 o pracovní 
povinnosti žáků a studentů 

• Usnesení č. 513: čj. 446/20 Záměr k připravovanému Programu Ministerstva průmyslu a 
obchodu „COVID – nájemné“ 

• Usnesení č. 514: čj. 447/20 Zvýšení dotace v rámci programu „ošetřovné“ pro OSVČ 

Jednání vlády 7. května 2020 
• Usnesení č. 515: čj. 461/20  Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii 

onemocnění COVID-19 v roce 2020 a o změně některých souvisejících zákonů 
• Usnesení č. 516: čj. 452/20  Návrh zákona o odložení splatnosti a snížení pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného 
zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 
2020 a o změně některých zákonů 

• Usnesení č. 518: čj. 460/20 Návrh na jednorázovou odměnu určenou pro zdravotnické 
pracovníky 14 poskytovatelů zdravotnické záchranné služby 

• Usnesení č. 519: čj. 393/20 Návrh dofinancování sociálních služeb v roce 2020 v 
souvislosti s epidemií onemocnění COVID_19 

• Usnesení č. 520: čj. 467/20 Plán rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením 
pandemie v oblasti sociálních služeb – I. Aktualizace 

• Usnesení č. 521: čj. 463/20 Krizové opatření o stanovení dalších výjimek ze zákazu 
poskytování vybraných sociálních služeb 

• Usnesení č. 522: čj. 468/20 Využití daru společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech 
na udělení cen v hackathonu Hack the Crisis Czech Republic a pro podporu rozvoje 
technologií pro řešení koronavirové krize a jejích následků 

Jednání vlády 11. května 2020 
• Usnesení č. 533:  čj. 476/20 Návrh zákona, kterým se stanoví termín předložení návrhu 

zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně 
Parlamentu České republiky (Harmonogram prací při vypracování návrhu státního rozpočtu 
na rok 2021 a návrhu střednědobého výhledu a návrhu státních fondů na léta 2022 a 2023) 

• Usnesení č. 534: čj. 474/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

• Usnesení č. 537: Soubor mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví (Celá znění 
nařízení MZd o nošení roušek od 12. do 25. května, nošení roušek od 25. 
května, omezení provozu škol od 18. do 25. května, omezení konání hromadných akcí 
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od 18. do 25. května, podmínkách pro provoz stravovacích a ubytovacích služeb od 
18. do 25. května) 

• Usnesení č. 538: Krizové opatření o pracovnělékařských prohlídkách 

Jednání vlády 18. května 2020 
• Usnesení č. 546: čj. 492/20 Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů 

epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění 
kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů 

• Usnesení č. 547: čj. 494/20 Návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené 
zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020 

• Usnesení č. 548: čj. 493/20 Program Czech Rise Up 2.0 
• Usnesení č. 549: čj. 497/20 Návrh na vytvoření státních hmotných rezerv pro zajištění 

osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků za krizových stavů 
• Usnesení č. 550: čj. 498/20 Program podpory podnikatelů postižených celosvětovým 

šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 COVID – NÁJEMNÉ 
• Usnesení č. 551: čj. 500/20 Informace Ministerstva zdravotnictví o projektu Chytrá 

karanténa 1.0 
• Usnesení č. 552: čj. 502/20 Zajištění financování Programu „Ošetřovné“ pro OSVČ 
• Usnesení č. 553: čj. 505/20 Program COVID III 
• Usnesení č. 554: Vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví (Celá 

znění nařízení MZd o posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnanců, režimu ve 
věznicích, omezení některých druhů sociálních služeb) 

• Usnesení č. 555: Vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví (Celá 
znění nařízení MZd  zrušení omezení provádět zdravotní úkony v zařízeních akutní lůžkové 
péče, konání fotbalového zápasu 23. května a o používání ochranných prostředků 
dýchacích cest od 19.-25. května; dále opatření účinná od 25. května o omezení 
konání hromadných akcí, podmínkách provozu stravovacích a ubytovacích služeb, 
omezení provozu zařízení lůžkové péče a sociálních služeb, omezení provozu lázeňské 
péče, stanovení pravidel pro přijímání pacientů do sociálních zařízení, o používání 
ochranných prostředků dýchacích, omezení provozu škol a školských zařízení) 

Jednání vlády 25. května 2020 
• čj. 522/20 Prohlášení ČR k postupu obnovy hospodářství v návaznosti na pandemii COVID-

19 a Zelenou dohodu pro Evropu 
• Usnesení č. 568: čj. 530/20 Návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v 
souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 

• Usnesení č. 569: čj. 538/20 Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v 
souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 

• Usnesení č. 570: čj. 542/20 Opatření vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních 
hranic (znění opatření obecné povahy) 

• Usnesení č. 572: čj. 528/20 Jmenování členů výběrové komise na služební místo hlavního 
hygienika ČR s postavením náměstka/náměstkyně pro řízení sekce ochrany a podpory 
veřejného zdraví 

• Usnesení č. 576: čj. 537/20 Chytrá karanténa 2.0 
• Usnesení č. 580: Vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví 

účinných od 26. května (provoz stravovacích služeb, nošení ochranných 
prostředků dýchacích cest, elektronické žádanky na vyšetření na 
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koronavirus, podmínky vstupu do ČR, zrušení vymezené doby pro nákup seniorů) a 
od 1. června (provoz škol, ukončování karantény) 

• Usnesení č. 581: čj. 545/20 Prodloužení uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory 
zaměstnanosti Antivirus 

Jednání vlády 1. června 2020 
• Usnesení č. 553: čj. 553/20 Program podpory sportovních organizací postižených 

celosvětovou pandemií COVID-19 – „COVID-SPORT“ 
• Usnesení č. 584: čj. 554/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se 

mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony 

• Usnesení č. 601: čj. 573/20 Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 
Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů 

• Usnesení č. 604: Revokace usnesení vlády ze dne 25. května 2020 č. 581, o prodloužení 
doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti, režim B 

• Usnesení č. 605: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 8. 
června (omezení konání hromadných akcí, provoz stravovacích a ubytovacích 
služeb, zoo, divadel, koupališť a dalších, zrušení opatření o testování zaměstnanců 
v sociálních a pobytových službách) a ochranné opatření s účinností od 15. června 
(podmínky vstupu do ČR) 

Jednání vlády 5. června 2020 
• Usnesení č. 606: čj. 603/20 Opatření vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních 

hranic (Celé znění opatření obecné povahy) 
• Usnesení č. 607: Vydání ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se s 

účinností ode dne 5. června 2020 od 12:00 hod. do dne 14. června 2020 do 23:59 hod. 
upravují podmínky vstupu osob na území České republiky. (Celé znění nařízení MZd) 

Jednání vlády 8. června 2020 
• Usnesení č. 615: čj. 578/20 Úvěrové financování výdajů státního rozpočtu vynaložených v 

souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 z prostředků Rozvojové banky Rady Evropy 
• Usnesení č. 616: čj. 587/20 Uzavření dohody o neodvolatelných a bezpodmínečných 

zárukách ve smyslu článku 11 nařízení Rady o zřízení evropského nástroje pro dočasnou 
podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) v důsledku 
rozšíření onemocnění COVID-19 

• Usnesení č. 617: čj. 570/20 Posilování efektivity vnějších ekonomických vztahů a využití 
kapacit zastupitelských úřadů ČR v zahraničí v souvislosti s COVID-19 

• Usnesení č. 618: čj. 572/20 Dvoustranná zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2021 a 
střednědobý výhled jejího financování do roku 2023 

• Usnesení č. 631: čj. 615/20 Krizový akční plán cestovního ruchu ČR 2020–2021 
• Usnesení č. 632: čj. 626/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o 

státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů 
• Usnesení č. 633: čj. 627/20 Informace o návrhu daňových opatření v souvislosti s 

mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) 
• Usnesení č. 634: Návrh na změnu usnesení ze dne 1. června 2020 č. 590, k programu 

podpory sportovních organizací postižených celosvětovou pandemií COVID-19 - COVID-
SPORT 
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https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABQADZJXL
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABQA9JCQ1
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-p%C5%99ekro%C4%8Den%C3%AD-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-%C4%8CR-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-5.-6.-2020-od-12.00-hodin-do-14.-6.-2020-do-23.59-hodin.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-06-08
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABQFDSPRO
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABQFDSR4C
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABQFDSTS2
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABQFDSVFM
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABQFDTTRK
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABQFDTV6X
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBQDJW66I
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABQFDTXSM
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABQFDTZTB


• Usnesení č. 635: čj. 602/20 Prodloužení uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory 
zaměstnanosti Antivirus, Režim A 

• Usnesení č. 636: Informace o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o 
nošení ochranných prostředků nosu a úst, s účinností od 8. června 2020 (Celé znění 
nařízení MZd) 

• Usnesení č. 637: čj. 628/20 Návrh zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů 
obcí v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 

Jednání vlády 15. června 2020 
• Usnesení č. 661: čj. 642/20 Návrh dofinancování sociálních služeb v roce 2020 v 

souvislosti s epidemií onemocnění COVID_19 - druhá část 
• Usnesení č. 664: čj. 641/20  Informace Ministerstva zdravotnictví k vydání ochranného 

opatření a některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností ke dni 15. 
a 22. června 2020 (Celá znění nařízení Mzd s účinností od 15. června (provoz 
stravovacích, ubytovacích a dalších služeb, nošení ochranných prostředků 
dýchacích cest, omezení konání hromadných akcí, podmínky vstupu do ČR + seznam 
zemí s vymezením rizika nákazy) a od 22. do 30. června (omezení provozu škol a 
školských zařízení) 

Jednání vlády 22. června 2020 
• Usnesení č. 676: čj. 644/20 Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním 

soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 21/20 o návrhu skupiny senátorů na zrušení zákona 
č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-
CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru 
poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění 
spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákona č. 210/2020 Sb., 
o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-Co V-2 na nájemce 
prostor sloužících podnikání 

• Usnesení č. 679: čj. 654/20 Návrh na vytvoření dotačního titulu pro provozovatele zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro rok 2020 

• Usnesení č. 682: čj. 684/20 Program podpory podnikatelských subjektů v oblasti kulturních 
a kreativních průmyslů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 
způsobeného virem SARS-CoV-19 „COVID – KULTURNÍ A KREATIVNÍ PRŮMYSLY“ 

• Usnesení č. 683: čj. 685/20 Přijetí opatření v souvislosti s epidemiologickou situací ve světě 
• čj. 677/20 Informace Ministerstva zdravotnictví o vydání mimořádných opatření Ministerstva 

zdravotnictví a zrušení ochranných opatřeních vydaných ke dni 17.6. a 19.6.2020 
(Celá znění nařízení MZd o omezení konání hromadných akcí nad 500 osob s účinností od 
19. do 21. června, omezení provozu škol a školských zařízení od 22. do 26. června; od 22. 
června do odvolání nařízení Vězeňské službě, omezení konání hromadných akcí nad 1000 
osob, omezení provozoven a provozů služeb, nošení ochranných prostředků dýchacích 
cest; omezení provozu škol a školských zařízení od 27. do 30. června) 
(Zrušení opatření o omezení provozu lázeňské léčebně rehabilitační péče, povinnosti 
zajištění informovanosti na letištích, povinnosti zajištění informovanost na Letišti Václava 
Havla) 

Jednání vlády 29. června 2020 
• Usnesení č. 690: čj. 666/20 K finančnímu krytí nákladů vynaložených kapitolou Ministerstvo 

zahraničních věcí v souvislosti s centrálním nákupem ochranných prostředků proti šíření 
nemoci COVID-19 

• Usnesení č. 697: čj. 696 O souhlasu s poskytnutím tří peněžních darů ze Stálého zdravotně 
humanitárního programu MEDEVAC v roce 2020  

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABQFDU3DL
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABQFDU5R2
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-v%C3%BDjimkami-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-8.-6.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-v%C3%BDjimkami-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-8.-6.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABQFDU99A
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBQDMS3JR
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-06-15
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABQPGXMMH
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABQPGXT6D
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-provozoven-a-provoz%C5%AF-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-15.-6.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-provozoven-a-provoz%C5%AF-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-15.-6.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-v%C3%BDjimkami-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-15.-6.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-v%C3%BDjimkami-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-15.-6.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-z%C3%A1kaz-a-omezen%C3%AD-hromadn%C3%BDch-akc%C3%AD-nad-500-osob-s-v%C3%BDjimkami-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-15.-6.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-p%C5%99ekro%C4%8Den%C3%AD-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-%C4%8CR-od-15.-6.-2020-1.pdf
http://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Sd%C4%9Blen%C3%AD-Ministerstva-zdravotnictv%C3%AD-kter%C3%BDm-se-vyd%C3%A1v%C3%A1-seznam-%C4%8Dlensk%C3%BDch-st%C3%A1t%C5%AF-Evropsk%C3%A9-unie-a-dal%C5%A1%C3%ADch-st%C3%A1t%C5%AF-schengensk%C3%A9ho-prostoru-s-n%C3%ADzk%C3%BDm-a-se-st%C5%99edn%C3%ADm-rizikem-n%C3%A1kazy-onemocn%C4%9Bn%C3%AD-covid-19.pdf
http://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Sd%C4%9Blen%C3%AD-Ministerstva-zdravotnictv%C3%AD-kter%C3%BDm-se-vyd%C3%A1v%C3%A1-seznam-%C4%8Dlensk%C3%BDch-st%C3%A1t%C5%AF-Evropsk%C3%A9-unie-a-dal%C5%A1%C3%ADch-st%C3%A1t%C5%AF-schengensk%C3%A9ho-prostoru-s-n%C3%ADzk%C3%BDm-a-se-st%C5%99edn%C3%ADm-rizikem-n%C3%A1kazy-onemocn%C4%9Bn%C3%AD-covid-19.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-provozu-%C5%A1kol-a-%C5%A1kolsk%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-22.-6.-do-30.-6.-2020.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-provozu-%C5%A1kol-a-%C5%A1kolsk%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-22.-6.-do-30.-6.-2020.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-06-22
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABQXBK41Q
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABQXBKAC4
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABQXBKGDS
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABQXBKJBC
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-z%C3%A1kaz-a-omezen%C3%AD-hromadn%C3%BDch-akc%C3%AD-nad-500-osob-s-v%C3%BDjimkami-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-19.-6.-do-21.-6.-2020.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-provozu-%C5%A1kol-a-%C5%A1kolsk%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-22.-6.-do-26.-6.-2020.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-V%C4%9Bze%C5%88sk%C3%A9-slu%C5%BEb%C4%9B-%C4%8CR-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-22.-6.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-z%C3%A1kaz-a-omezen%C3%AD-hromadn%C3%BDch-akc%C3%AD-nad-1000-osob-s-v%C3%BDjimkami-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-22.-6.-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-z%C3%A1kaz-a-omezen%C3%AD-hromadn%C3%BDch-akc%C3%AD-nad-1000-osob-s-v%C3%BDjimkami-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-22.-6.-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-provozoven-a-provoz%C5%AF-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-22.-6.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-v%C3%BDjimkami-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-22.-6.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD-1.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-v%C3%BDjimkami-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-22.-6.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD-1.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-provozu-%C5%A1kol-a-%C5%A1kolsk%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-27.-6.-do-30.-6.-2020-1.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/zruseni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-19-5-2020-k-omezeni-provozu-lazenske-lecebne-rehabilitacni-pece/
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Zru%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%A9ho-opat%C5%99en%C3%AD-ze-dne-30.-ledna-2020-k-povinnosti-zajistit-informovanost-na-leti%C5%A1t%C3%ADch-v-%C4%8CR.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Zru%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%A9ho-opat%C5%99en%C3%AD-ze-dne-30.-ledna-2020-k-povinnosti-zajistit-informovanost-na-leti%C5%A1t%C3%ADch-v-%C4%8CR.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Zru%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%A9ho-opat%C5%99en%C3%AD-ze-dne-27.-ledna-2020-k-povinnosti-zajistit-informovanost-na-Leti%C5%A1it-V%C3%A1clava-Havla-Praha.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Zru%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%A9ho-opat%C5%99en%C3%AD-ze-dne-27.-ledna-2020-k-povinnosti-zajistit-informovanost-na-Leti%C5%A1it-V%C3%A1clava-Havla-Praha.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-06-29
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABR4JFUIM
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABR4JGA3M


• Usnesení č. 698: čj. 697/20 O souhlasu s poskytnutím čtyř peněžních darů do zahraničí v 
rámci programu Ministerstva vnitra Pomoc na místě v roce 2020  

• Usnesení č. 702: čj. 726/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 
215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování 
vývozu se státní podporou 

• Usnesení č. 703: čj. 730/20 Podpora lázeňského cestovního ruchu (COVID-Lázně) 
• Usnesení č. 704: čj. 724/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o 

kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem 
koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů 

Jednání vlády 13. července 2020 
• čj. 809/20 Informace Ministerstva zdravotnictví o přijatých opatřeních s účinností od dne 1. 

7. 2020 a 4. 7. 2020  (Celá znění nařízení s účinností od 1. července 2020 o omezení 
provozoven a provozů služeb, omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a 
zařízení sociálích služeb, nařízení vězeňské službě, omezení překročení státní hranice a 4. 
července 2020 o nařízení a sjednocení spolupráce v rámci Centrálního řídícího týmu 
COVID-19, omezení konání hromadných akcí nad 1000 osob, omezení provozu 
zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb) 

• Usnesení č. 744: čj. 813/20 Návrh nařízení vlády o použití Armády České republiky k 
záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v 
období do 31. prosince 2020 

Jednání vlády 20. července 2020 
• Usnesení č.766: čj. 803/20 Podpora ubytovacích zařízení (COVID-Ubytování) 
• Usnesení č.768: čj. 860/20 Zvýšení základního kapitálu společnosti PRISKO, a. s. 
• Usnesení č.769: čj. 873/20 Program podpory podnikatelských subjektů v oblasti kultury 

postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-
19 „COVID – KULTURA“ 

• čj. 872/20 Informace - pre-notifikace podpory lázeňského cestovního ruchu (COVID-Lázně) 

Jednání vlády 27. července 2020 
• Usnesení č. 795: čj. 876/20 Posílení závazného ukazatele "Další prostředky pro územní 

samosprávné celky" v kapitole Všeobecná pokladní správa v roce 2020 v souvislosti s 
navýšením příspěvku pro obce a hl. m. Prahu z 1200 Kč na 1250 Kč na obyvatele podle 
zákona č. 159/2020 Sb. 

• Usnesení č. 808: čj. 892/20 Analýza schopností českého průmyslu zabezpečit výrobu 
osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků z tuzemských zdrojů 

• Usnesení č. 809: čj. 899/20 Návrh dotačního programu na podporu mimořádného 
finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií 
COVID-19 

• Usnesení č. 810: čj. 900/20 Návrh usnesení vlády, kterým má být udělena výjimka Národní 
agentuře pro informační a komunikační technologie, s. p. z usnesení vlády č. 208 ze dne 
22. 3. 2017 o uložení povinností v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek 

• Usnesení č. 813: čj. 898/20 Návrh na zřízení Rady vlády pro zdravotní rizika 

Jednání vlády 17. srpna 2020 
• Usnesení č. 817: čj. 936/20  Návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do 

zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABR4JGCJF
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABR4JGL2A
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBR2DYJ9B
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABR4JGNBP
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABR4JGQ6P
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBQZJF31D
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-07-13
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-provozoven-a-provoz%C5%AF-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-7.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-provozoven-a-provoz%C5%AF-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-7.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-provozu-zdravotnick%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-l%C5%AF%C5%BEkov%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De-a-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-7.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-provozu-zdravotnick%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-l%C5%AF%C5%BEkov%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De-a-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-7.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-V%C4%9Bze%C5%88sk%C3%A9-slu%C5%BEb%C4%9B-%C4%8CR-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-7.-2020.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-p%C5%99ekro%C4%8Den%C3%AD-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-%C4%8CR-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-7.-2020.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-a-sjednocen%C3%AD-spolupr%C3%A1ce-v-r%C3%A1mci-Centr%C3%A1ln%C3%ADho-%C5%99%C3%ADd%C3%ADc%C3%ADho-t%C3%BDmu-COVID-19.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-a-sjednocen%C3%AD-spolupr%C3%A1ce-v-r%C3%A1mci-Centr%C3%A1ln%C3%ADho-%C5%99%C3%ADd%C3%ADc%C3%ADho-t%C3%BDmu-COVID-19.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-z%C3%A1kaz-a-omezen%C3%AD-hromadn%C3%BDch-akc%C3%AD-nad-1000-osob-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-4.-7.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-provozu-zdravotnick%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-l%C5%AF%C5%BEkov%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De-a-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-4.-7.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-provozu-zdravotnick%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-l%C5%AF%C5%BEkov%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De-a-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-4.-7.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABRKCJPDJ
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBRDHVXKT
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-07-20
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABRTFWP0Q
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABRTFWTVR
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-07-27
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABS2B4J6M
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABS2B5LP9
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABS2B5NRK
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABS2B5QR5
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABS9C7WTF
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-08-17
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABSNG2BCA
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBSCC3ZJ2


• Usnesení č. 818: čj. 866/20  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 

• Usnesení č. 834: čj. 905/20 Žádost o navýšení rozpočtu ostatních sociálních dávek kapitoly 
336 - Ministerstvo spravedlnosti z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní 
rozpočtová rezerva 

• Usnesení č. 845: čj. 939/20 Žádost o navýšení rozpočtu kapitoly 333 MŠMT na zajištění 
finančních prostředků v oblasti regionálního školství na pořízení technického vybavení 
základních škol 

• Usnesení č. 846: čj. 962/20 Návrh na zajištění vakcíny proti COVID-19 prostřednictvím 
iniciativy Evropské unie   

Jednání vlády 24. srpna 2020 
• Usnesení č. 861: čj. 964/20 Povolení výjimky podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. z 

podmínky trvalé nepotřebnosti movitého majetku pro stát (distribuce roušek) 
• Usnesení č. 870: čj. 963/20 Změna usnesení souvisejících tzv Programem Antivirus a 

dotačním programem v souvislosti s epidemií covid-19 
• Usnesení č. 875: čj. 970/20 Prodloužení setrvání vybraných cizinců na území ČR z důvodu 

výkonu ekonomické činnosti v reakci na rozhodnutí vlády ze dne 17.8.2020 
• Usnesení č. 876: čj. 982/20 Prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu 

podpory zaměstnanosti  

Jednání vlády 7. září 2020 
• Usnesení č. 884: čj. 937/20 Návrh nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci 

mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 
• Usnesení č. 888: čj. 1016/20  Schválení postupu Ministerstva vnitra při převodu osobních 

ochranných prostředků na Správu státních hmotných rezerv a povolení výjimky podle § 21 
odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. z podmínky trvalé nepotřebnosti movitého majetku 

• Usnesení č. 890: čj. 1017/20 Posílení výdajů kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí v 
roce 2020 

• Usnesení č. 908: čj. 1039/20 Navýšení prostředků kapitoly Kancelář prezidenta republiky v 
roce 2020 na neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Správa Pražského hradu v 
důsledku výpadku výnosů z důvodu pandemie COVID-19 a nutných karanténních opatření 

• Usnesení č. 909: čj. 1041/20 Doporučení pro úřady k přijímání opatření proti šíření 
onemocnění COVID-19 (Celé znění doporučení) 

• čj. 1009/20 Informace Ministerstva zdravotnictví o přijatých mimořádných a ochranných 
opatřeních podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (Celá znění nařízení 
s účinností od 25. srpna 2020 o omezení překročení státní hranice ČR, od 31. srpna 2020 o 
Vězeňské službě ČR a od 1. září 2020 o omezení provozu zdravotnických zařízení, 
nastavení izolace a karantény, omezení hromadných akcí a nošení ochranných prostředků 
úst a nosu) 

Jednání vlády 9. září 2020 
• Usnesení č. 910: čj. 1050/20 Distribuce ochranných pomůcek v souvislosti s onemocněním 

COVID-19 
• Usnesen č. 911: Schválení dalšího postupu Ministerstva vnitra při převodu osobních 

ochranných prostředků na Správu státních hmotných rezerv v souvislosti s usnesením 
vlády č. 808 ze dne 27. července 2020 a povolení výjimky podle § 21 odst. 2 zákona č. 
219/2000 Sb. z podmínky trvalé nepotřebnosti movitého majetku 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABSNG2GKV
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBRPD98VG
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABSNG3UOJ
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABSNG4JC8
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABSNG4LD5
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-08-24
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABSVJ9ATN
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABSVJA4WT
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABSVJAEUP
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABSVJAGV6
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-09-07
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABTB93UDP
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBRK95J72
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABTB948L5
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABTB94C37
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABTB95N2B
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/bod-27.pdf
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/cele-zneni-27.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-25-8-2020.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-provozu-zdravotnick%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-l%C5%AF%C5%BEkov%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De-a-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Mimoradne-opatreni-izolace-a-karantena-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-09-09
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABTC9RHVY
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABTC9RKJ6


Jednání vlády 14. září 2020 
• Usnesení č. 923: čj. 1033/20 Koordinace podpory strategických technologií a produktů 
• Usnesení č. 929: čj. 1066/20 Návrh na navýšení rozpočtu Nástroje pro mimořádnou 

podporu s cílem rozšíření portfolia výrobců vakcíny proti COVID-19 

Jednání vlády 21. září 2020 
• Usnesení č. 944: čj. 1068/20 Zajištění zvýšených osobních nákladů krajských hygienických 

stanic v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění 
COVID-19 způsobené koronavirem s označením SARS-CoV-2 

• Usnesení č. 954: Návrh na změnu Statutu Ústředního krizového štábu (Celé znění Statutu) 

Jednání vlády 25. září 2020 
• Usnesení č. 955: čj. 1038/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony 
• Usnesení č. 956: čj. 1040/20 Návrh nařízení vlády o maximální částce příspěvku na 

podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce 

Jednání vlády 30. září 2020 
• Usnesení č. 957: Vyhlášení nouzového stavu 
• Usnesení č. 958: Krizové opatření k omezení hromadných akcí 

Jednání vlády 5. října 2020 
• čj. 1124/20 Informace Ministerstva zdravotnictví o přijatých mimořádných a ochranných 

opatřeních podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (Celá znění opatření 
s účinností od 24. září 2020 o omezení provozoven a provozů služeb, zákazu a omezení 
hromadných akcí a od 25. září 2020 o izolaci a karanténě v sociálních službách a  hlášení 
poskytovatelů sociálních služeb do systému ISIN) 

• Usnesení č. 979: čj. 1100/20 Návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona o zmírnění 
dopadu poklesu daňových příjmů některých obcí v roce 2020 v souvislosti s epidemií 
koronaviru označovaného jako SARS CoV- 2 (sněmovní tisk č. 890) 

• Usnesení č. 991: čj. 1158/20 Distribuce ochranných pomůcek v souvislosti s onemocněním 
COVID-19 pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům 

• Usnesení č. 992: čj. 1160/20 Přistoupení ke smlouvě s výrobcem kandidátní vakcíny proti 
COVID-19 AstraZeneca 

Jednání vlády 8. října 2020 
• Usnesení č. 993: čj. 1022/20 Návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v 

souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o 
nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

• Usnesení č. 994: Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních 
orgánů 

• Usnesení č. 995: Krizové opatření o zákazu a omezení konání hromadných akcí s 
účinností od 9. do 11. října 2020 

• Usnesení č. 996: Krizové opatření o zákazu a omezení konání hromadných akcí s 
účinností od 12. října 2020 

• Usnesení č. 997: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení 

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-09-14
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABTJBAEZG
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABTJBAWI4
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-09-21
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABTRCV7EI
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/uv200921-0954.pdf
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/w200921a-0954.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-09-25
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABTSFKEZN
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBSUKVK2C
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABTSFKGV1
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBR4E9FHJ
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-09-30
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABTXK4WF6
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABTXK4Y1T
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-10-05
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-provozoven-a-provoz%C5%AF-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-24.9.2020-do-7.10.2020.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-z%C3%A1kaz-a-omezen%C3%AD-hromadn%C3%BDch-akc%C3%AD-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-24.-9.-2020-do-7.10.2020.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-z%C3%A1kaz-a-omezen%C3%AD-hromadn%C3%BDch-akc%C3%AD-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-24.-9.-2020-do-7.10.2020.pdf
http://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/MO-k-hl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-n%C4%9Bkter%C3%BDch-poskytovatel%C5%AF-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-do-ISIN.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/MO-k-hl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-n%C4%9Bkter%C3%BDch-poskytovatel%C5%AF-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-do-ISIN.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABU5JAD5D
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABU5JB5UG
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABU5JB7N2
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-10-08
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABU7M4YDT
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https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABU7M52BA
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABU7M54CD
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABU7M5696
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABU7M585P


• Usnesení č. 998: Krizové opatření o zákazu návštěv v zdravotnických zařízeních a 
zařízeních sociálních služeb 

Jednání vlády 12. října 2020 
• Usnesení č. 1021: Krizové opatření o zákazu a omezení konání hromadných akcí a 

vybraných služeb 
• Usnesení č. 1022: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení 
• Usnesení č. 1023: Krizové opatření k zajištění poskytování zdravotních služeb 

poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po 
dobu trvání nouzového stavu + Seznam páteřních nemocnic  

• Usnesení č. 1024: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a 
pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (Celé znění nařízení MZd) 

• Usnesení č. 1025: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o krajských 
koordinátorech intenzivní péče (Celé znění nařízení MZd) 

• Usnesení č. 1026: čj. 1203/20 Krizové opatření o zajištění plynulosti poskytování 
nepojistných sociálních dávek po dobu trvání nouzového stavu 

• Usnesení č. 1027: čj. 1204/20 Zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče 
v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu 

• Usnesení č. 1028: čj. 1205/20 Zabezpečení a organizace poskytování sociálních služeb po 
dobu trvání nouzového stavu 

• Usnesení č. 1029: čj. 1206/20 Zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po 
dobu trvání nouzového stavu - zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb 

• Usnesení č. 1030: čj. 1207/20 Distribuce osobních ochranných prostředků v souvislosti 
s onemocněním COVID-19 v době vyhlášeného nouzového stavu 

• Usnesení č. 1031: čj. 1208/20 Zajištění distribuce osobních ochranných prostředků v 
souvislosti s onemocněním COVID-19 do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v 
době vyhlášeného nouzového stavu 

• Usnesení č. 1032: čj. 1209/20 Nákup léčivého přípravku Veklury (remdesivir) 
prostřednictvím mechanismu společných nákupů členských států EU 

• Usnesení č. 1033: Krizového opatření o učerní pověření škol k zajištění péče o děti 
pracovníků IZS a dalších 

• Usnesení č. 1034: čj. 1196/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o 
některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-
CoV-2 na oblast kulturních akcí 

Jednání vlády 14. října 2020 
• Usnesení č. 1035: čj. 1217/20 Podpora podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě 

postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID – 19 „COVID – BUS“ 
• Usnesení č. 1036: čj. 1214/20 Pokračování programu podpory podnikatelských subjektů v 

oblasti kultury postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného 
virem SARS-CoV-19 „COVID-KULTURA 

• Usnesení č. 1037: čj. 1215/20 Záměr k pokračování Programu Ministerstva průmyslu a 
obchodu COVID – Nájemné Výzva 2 

• Usnesení č. 1038: čj. 1210/20 Program na podporu podnikatelských subjektů v oblasti 
sportu postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19  „COVID – SPORT II.“ 

• Usnesení č. 1039: čj. 1218/20 Změna podmínek Cíleného programu podpory 
zaměstnanosti Antivirus 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABU7M5ALF
http://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-10-12
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/1--hromadne-akce-1021.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/2--provoz-skol-1022.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/3--zajisteni-mediku-1023.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/priloha-medici.pdf
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https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABUCK33MW
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https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/4--socialni-davky-1026.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/5--Socialni-sluzby-pro-deti-1027.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/6--Poskytovani-soc--sluzeb-1028.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/7--zakaz-vychazeni-1029.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABUCK3FQI
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABUCK3HSN
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABUCK3KLJ
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/8--Pece-o-deti-1033.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABUCK3P7F
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBU8GAG82
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-10-14
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABUFNDYXV
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABUFNE25X
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABUFNE4U8
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABUFNE6RD
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABUFNE8W3


• Usnesení č. 1040: čj. 1213/20 Zajištění a poskytování státních hmotných rezerv k řešení 
dopadů pandemie onemocnění COVID-19 v průběhu vyhlášeného nouzového stavu 

• Usnesení č. 1041: čj. 1220/20 Vydání rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a 
zálohy na daň v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-
CoV-2) 

• Usnesení č. 1042: čj. 1219/20 Návrh využití prostředků REACT-EU v Integrovaném 
regionálním operačním programu 2014 – 2020 

Jednání vlády 16. října 2020 
• Usnesení č. 1043: čj. 1235/20 Návrh nařízení vlády o použití Armády České republiky k 

záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 
spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze 

• Usnesení č. 1044: čj. 1237/20 Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se 
zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS 
CoV-2 

• Usnesení č. 1045: čj. 1239/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o 
některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, 
ve znění pozdějších předpisů 

• Usnesení č. 1046: čj. 1241/20 Novela zákona o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění 
dluhů ČMZRB vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním 
negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2 

• Usnesení č. 1047: čj. 1240/20 Navýšení pohotovostních zásob resortu zdravotnictví 
• Usnesení č. 1048: Krizové opatření o změně pracovní povinnosti studentů 
• Usnesení č. 1049: Krizové opatření o provádění periodických zdravotních prohlídek (čestné 

prohlášení) 
• Usnesení č. 1050: Krizové opatření o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro 

cizince pobývající v ČR 
• Usnesení č. 1051: Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a v 

ústavech pro výkon zabezpečovací detence 
• Usnesení č. 1052: čj. 1238/20  Snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií 

koronaviru prostřednictvím nového dotačního programu pro oblast potravinářství s využitím 
nástrojů realizovaných v gesci Ministerstva zemědělství 

• Usnesení č. 1053: čj. 1242/20 Program podpory malých podniků postižených celosvětovým 
šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 – „OŠETŘOVNÉ II“ pro 
OSVČ 

Jednání vlády 19. října 2020 
• Usnesení č. 1060: čj. 1200/20 Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst 

s účinností od 1. listopadu 2020  
• Usnesení č. 1067: čj. 1248/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o 

investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve 
znění pozdějších předpisů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů 

• Usnesení č. 1068: čj. 1249/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o 
některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby 
účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně 
insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABUFNEARB
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABUFNEC3Z
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABUFNEELU
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https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABUK9JMEO
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-10-19
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABUKJGQ4M
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABUKJH62R
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABUKJH8Y5


• Usnesení č. 1069: čj. 1250/20 Návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní 
sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii 

• Usnesení č. 1070: čj. 1253/20 COVID - podpora cestovního ruchu - Dotační titul pro 
cestovní kanceláře, cestovní agentury a průvodce 

• Usnesení č. 1071: čj. 1247/20 Návrh ke změně části usnesení vlády ze dne 9. dubna 2020 
o některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor 
kultury a žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů 

• Usnesení č. 1073: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a 
pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (Celé znění nařízení MZd) 

• Usnesení č. 1074: Doplnění krizového opatření o omezení provozu škol a školských 
zařízení 

• Usnesení č. 1075: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o hlášení poskytovatelů 
zdravotních služeb akutní lůžkové péče (Celé znění nařízení MZd) 

• Usnesení č. 1076: Změna navýšení pohotovostních zásob resortu zdravotnictví 
• Usnesení č. 1077: Mimořádné opatření, kterým se nařizuje poskytovatelům zdravotních a 

pobytových sociálních služeb přijmout protiepidemická opatření (Celé znění nařízení MZd) 

Jednání vlády 21. října 2020 
• Usnesení č. 1078: Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob 
• Usnesení č. 1079: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb 
• Usnesení č. 1080: Krizové opatření o omezení činnosti orgánů veřejné moci a 

správních orgánů 
• Usnesení č. 1081: Rozšíření programu COVID – Nájemné Výzva 2 

Jednání vlády 22. října 2020 
• Usnesení č. 1082: Návrh na vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků 

členských států Organizace Severoatlantické smlouvy a/nebo Evropské unie za účelem 
zvládání pandemie onemocnění COVID-19 

• Usnesení č. 1083: Změna navýšení pohotovostních zásob resortu zdravotnictví 
• Usnesení č. 1084: Změna krizového opatření o zákazu provozu maloobchodu a 

služeb (usnesení č. 1079) 

Jednání vlády 23. října 2020 
• Usnesení č. 1085: Prodloužení krizového opatření o zákazu návštěv v zdravotnických 

zařízeních a zařízeních sociálních služeb (usnesení č. 998) 

Jednání vlády 26. října 2020 
• Usnesení č. 1098: čj. 1301/20 Změna podmínek Cíleného programu podpory 

zaměstnanosti Antivirus – Režim B 
• Usnesení č. 1099: čj. 1302/20 Vydání rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy 

na daň v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) 
• Usnesení č. 1100: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o hlášení poskytovatelů 

zdravotních služeb akutní lůžkové péče (Celé znění nařízení MZd) 
• Usnesení č. 1101: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o organizačních 

opatřeních poskytovatelů zdravotních služeb (Celé znění nařízení MZd) 
• Usnesení č. 1102: Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABUKJHAF5
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABUKJHCYC
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABUKJHEYU
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABUKJHLIS
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https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABUKJHWFA
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABUKJHYHB
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Mimoradne-opatreni-narizeni-poskytovatelum-zdravotnich-sluzeb-nasledne-a-dlouhodobe-luzkove-pece-a-poskytovatelum-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-21-10-2020.pdf
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https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABUNMN5NF
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-10-26
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABUSLH923
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https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/organizacni-opatreni-1101.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/organizacni-opatreni-priloha-1101.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-volneho-pohybu-1102.pdf


• Usnesení č. 1103: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb 

Jednání vlády 27. října 2020 
• Usnesení č. 1104: čj. 1308/30 Žádost o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s 

epidemií viru SARS-CoV-2 
• Usnesení č. 1105: čj. 1309/20 Systém provádění antigenních testů pro zjištění přítomnosti 

onemocnění COVID-19 
• Usnesení č. 1106: čj. 1310/20 Zajištění komunikační kampaně Ministerstva zdravotnictví k 

aktuálním tématům spojeným s epidemií onemocnění COVID-19 
• Usnesení č. 1107: Pokračování Programu Ministerstva průmyslu a obchodu COVID – 

Nájemné Výzva 2  

Jednání vlády 30. října 2020 
• Usnesení č. 1108: čj. 1316/20 Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií 

viru SARS CoV-2 
• Usnesení č. 1109: čj. 1317/20 Určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných 

pracovníků 
• Usnesení č. 1110: Krizové opatření o provozu datových schránek zdarma 
• Usnesení č. 1111: Doplnění krizového opatření o omezení provozu a služeb od 31. 10. 
• Usnesení č. 1112: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 

2. 11. 
• Usnesení č. 1113: Prodloužení krizového opatření o zákazu volného pohybu osob 
• Usnesení č. 1114: Prodloužení krizového opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci 

a správních orgánů 
• Usnesení č. 1115: Prodloužení krizového opatření o zákazu návštěv v zdravotnických 

zařízeních a zařízeních sociálních služeb 
• Usnesení č. 1116: Prodloužení krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje 

a služeb 
• Usnesení č. 1117: čj. 1320/20 Zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou 

kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem 
• Usnesení č. 1118: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví pro poskytovatele 

dlouhodobé lůžkové péče a poskytovatele sociálních služeb o provádění antigenních testů  
(Celé znění nařízení MZd) 

Jednání vlády 2. listopadu 2020 
• Usnesení č. 1138: čj. 1329/20 Realizace nového dotačního programu AGRICOVID 

POTRAVINÁŘSTVÍ v gesci Ministerstva zemědělství 
• Usnesení č. 1139: čj. 1318/20 Zajištění fungování projektu Chytrá karanténa 2.0 – v roce 

2021 
• Usnesení č. 1141: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví pro poskytovatele 

dlouhodobé lůžkové péče a poskytovatele sociálních služeb o provádění antigenních testů 
u zaměstnanců i klientů (Celá znění nařízení MZd o testech pro zaměstnance a klienty) 

• Usnesení č. 1142: Změna krizových opatření o zákazu volného pohybu osob (usnesení č. 
1113) a o zákazu maloobchodního prodeje a služeb (usnesení č. 1116) 

• Usnesení č. 1143: Zajištění antigenních testů pro zjištění přítomnosti onemocnění COVID-
19 v zařízeních sociálních služeb a v zdravotnických zařízeních 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zakaz-maloobchodu-a-sluzeb-1103.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-10-27
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABUSKL8CD
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABUSKLAAO
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABUSKLCK5
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABUSKLEOK
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-10-30
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/nouzovy-stav-1108.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/urceni-skol-1109.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/datove-schranky-1110.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zmena-kriz--oaptr--1111.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/skoly-1112.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/volny-pohyb-1113.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/urady-1114.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/navstevy-1115.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchod-1108.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zajisteni-prostoru-1117.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/antigenni-testy-1118.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-s-ucinnosti-od-4-11-2020.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-11-02
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABUZL5KZW
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABUZL5MM3
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABUZL5RZ2
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-a-pouziti-OOP-zamestnanci-s-ucinnosti-od-4-resp-9-11-2020.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-klienti-s-ucinnosti-od-4-11-2020.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zmena-krizoveho-opatreni-1142.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABUZL5ZEE


• čj. 1328/20 Dopady krize způsobené koronavirem SARS-CoV-2 do duševního zdraví 
populace ČR  - shrnutí současné situace a doporučení 

• čj. 1331/20 Podpora cestovního ruchu (COVID-podpora cestovního ruchu) 

Jednání vlády 3. listopadu 2020 
• Usnesení č. 1147: čj. 1336/20 Zajištění distribuce osobních ochranných prostředků v 

souvislosti s onemocněním COVID-19 do zařízení některých typů sociálních služeb v době 
vyhlášeného nouzového stavu 

• Usnesení č. 1148: Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu na 
území České republiky (Celé znění nařízení MZd) 

• Usnesení č. 1149: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví pro poskytovatele 
dlouhodobé lůžkové péče a poskytovatele sociálních služeb o provádění antigenních testů 
u zaměstnanců (Celá znění nařízení MZd o testování v zařízeních dlouhodobé 
péče a týdenních stacionářích) 

• Usnesení č. 1150: Poskytnutí daru Francouzské republice  

Jednání vlády 9. listopadu 2020 
• Usnesení č. 1158: čj. 1348/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o 

veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

• Usnesení č. 1159: čj. 1337/20 Návrh usnesení vlády, kterým se mění usnesení vlády č. 679 
ze dne 22. června 2020 o vytvoření dotačního titulu pro provozovatele zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc pro rok 2020 

• Usnesení č. 1160: čj. 1357/20 Posílení výdajů kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí 
v roce 2020 – Dávky nemocen 

• Usnesení č. 1161: čj. 1355/20 Plnění usnesení Rady vlády pro duševní zdraví 
• Usnesení č. 1162: čj. 1349/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o 

vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve 
znění pozdějších předpisů 

• Usnesení č. 1163: čj. 1356/20 Pořízení vyšetřovacích (ochranných) rukavic do 
pohotovostních zásob státních hmotných rezerv 

• Usnesení č. 1164: čj. 1350/20  Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 
172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s 
prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb. 

• čj. 1351/20 Informace o výsledcích dotazového šetření na označení agend ústředních 
orgánů státní správy, jejichž výkon lze s ohledem na epidemiologickou situaci dočasně 
utlumit 

Jednání vlády 16. listopadu 2020 
• Usnesení č. 1181: čj. 1268/20 Podpora sportovních organizací – Restart sportu 
• Usnesení č. 1182: čj. 1384/20 Žádost o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s 

epidemií viru SARS-CoV-2 
• Usnesení č. 1183: čj. 1385/20 Soubor opatření v oblasti péče o duševní zdraví pro druhou 

vlnu epidemie COVID-19 
• Usnesení č. 1184: čj. 1386/20 Dotační titul na podporu ubytovacích zařízení pro školy v 

přírodě(COVID-Školy v přírodě) 
• Usnesení č. 1185: čj. 1387/20 Krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury 

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-11-03
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABV2HEV9H
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABV2HEX1O
http://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-9-11-2020-do-odvolani.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABV2HF3IL
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-a-pouziti-OOP-zamestnanci-s-ucinnosti-od-4.-11.-2020-a-9.-11.-2020.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-a-pouziti-OOP-zamestnanci-s-ucinnosti-od-4.-11.-2020-a-9.-11.-2020.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-socialni-sluzby-stacionare-s-ucinnosti-od-4.-11.-2020.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABV2HF9CD
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-11-09
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABV9CBTKI
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBV4HDMP6
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABV9CBVFP
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABV9CBX1Y
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABV9CBZTU
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABV9CC3SQ
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBV6KDHMM
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABV9CC54S
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABV9CC72G
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBV4E5LHK
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-11-16
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABVHAB9S4
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv201116-1182.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABVHABD6O
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABVHABF7M
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv201116-1185.pdf


• Usnesení č. 1186: čj. 1388/20 Posílení výdajů kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí 
v roce 2020 a zabezpečení výdajů na jednorázový příspěvek důchodci v roce 2020 

• Usnesení č. 1187: čj. 1389/20 Žádost o vyslovení souhlasu se změnou závazných 
ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2020, kapitoly 313 - Ministerstva práce 
a sociálních věcí 

• Usnesení č. 1188: čj. 1390/20 Informace o kritické situaci v oblasti nakládání s infekčními 
zdravotnickými odpady v době koronavirové epidemie 

• Usnesení č. 1189: čj. 1381/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 
567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení 
ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

• Usnesení č. 1190: Krizové opatření o omezení volného pohybu osob 
• Usnesení č. 1191: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení 
• Usnesení č. 1192: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb 
• Usnesení č. 1193: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a 

pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (Celé znění nařízení Ministerstva  
zdravotnictví) 

• Usnesení č. 1194: Ochranné opatření o podmínkách vstupu na území České 
republiky (Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví) 

Jednání vlády 20. listopadu 2020 
• Usnesení č. 1195: Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 
• Usnesení č. 1196: Prodloužení stávajících krizových opatření 
• Usnesení č. 1197: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 23. do 

24. listopadu 2020 
• Usnesení č. 1198: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 25. do 

29. listopadu 2020 
• Usnesení č. 1199: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 30. 

listopadu do 12. prosince 2020 
• Usnesení č. 1200: Krizové opatření o omezení volného pohybu osob od 23. listopadu 
• Usnesení č. 1201: Krizové opatření o zákazu maloobchodního projede a služeb od 23. 

listopadu 
• Usnesení č. 1202: Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních 

orgánů od 23. listopadu 
• Usnesení č. 1203: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví 

(Celá znění nařízení MZd o nošení ochranných prostředků dýchacích cest, antigenním 
testování v sociálních službách, zařízeních dlouhodobé péče a týdenních 
stacionářích a organizace karantény pro pracovníky v zařízeních pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc) 

• Usnesení č. 1204: čj. 1409/20 Snížení dopadů krizové situace u potravinových bank a 
dalších subjektů s humanitárním zaměřením v souvislosti se šířením nákazy SARS CoV-2 v 
ČR 

• Usnesení č. 1205: čj. 1410/20 Dar Arménské republice v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území Arménie a zabezpečení letecké 
přepravy  
 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABVHABKUY
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABVHABMH4
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABVHABPBT
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABVHABRBP
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBV2HNZS7
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv201116-1190.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv201116-1191.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv201116-1192.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABVHABZLL
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-18-do-20-11-2020.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-18-do-20-11-2020.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABVHAC54G
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-17-11-2020-do-odvolani.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-11-20
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv201120-1195.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Prodlouzeni-stavajicich-opatreni-1196.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-skol-od-23--listopadu-1197.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-skol-od-25--listopadu-1198.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-skol-od-30--listopadu-1199.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-volneho-pohybu-1200.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-maloobchodu-1201.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Organy-verejne-moci-1202.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/JMIKBVJS72JG
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-21-11-2020.pdf.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-antigenn%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-%E2%80%93-klienti-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-21.-11.-2020.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-antigenn%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-%E2%80%93-klienti-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-21.-11.-2020.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-zamestnanci-s-ucinnosti-od-21-11-2020.pdf-.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-socialni-sluzby-stacionare-s-ucinnosti-od-21.-11.-2020.pdf-.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-socialni-sluzby-stacionare-s-ucinnosti-od-21.-11.-2020.pdf-.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-narizeni-zarizenim-pro-deti-vyzadujici-okamzitou-pomoc-s-ucinnosti-od-23-11-2020.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-narizeni-zarizenim-pro-deti-vyzadujici-okamzitou-pomoc-s-ucinnosti-od-23-11-2020.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/JMIKBVJS7ELP
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/JMIKBVJS7GLS


Jednání vlády 23. listopadu 2020 
• Usnesení č. 1220: čj. 1425/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o 

spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 
• Usnesení č. 1221: čj. 1412/20 Žádost o uvolnění finančních prostředků z položky Vládní 

rozpočtová rezerva kapitoly Všeobecná pokladní správa ve výši 68 mil. Kč pro navýšení 
průřezového ukazatele státního rozpočtu Program protidrogové politiky kap. 304 – Úřad 
vlády 

• Usnesení č. 1222: čj. 1424/20 Navýšení prostředků na služební příjmy příslušníků 
Hasičského záchranného sboru České republiky a ke změně systemizace Hasičského 
záchranného sboru České republiky pro rok 2020 

• Usnesení č. 1223: čj. 1426/20  Informace o krocích Ministerstva zdravotnictví s cílem 
zajištění vakcíny proti COVID-19 

• Usnesení č. 1224: čj. 1427/20 Posílení výdajů kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí 
v roce 2020 

• Usnesení č. 1226: Krizové opatření o úpravě pracovní povinnosti studentů 
• Usnesení č. 1227: Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro 

poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče akutní a lůžkové péče následné a 
dlouhodobé (Celé znění nařízení MZd) 

Jednání vlády 30. listopadu 2020 
• Usnesení č. 1231: čj. 1228/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 

221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách 
• Usneseníč. 1246: čj. 1437/20 Podpora sportovní infrastruktury - Restart sportu 
• Usnesení č. 1250: čj. 1464/20 Zajištění komunikační kampaně Ministerstva vnitra k 

digitalizaci státní správy České republiky 
• Usnesení č. 1251: čj. 1465/20 Zajištění komunikační kampaně Ministerstva průmyslu a 

obchodu v souvislosti s dopady pandemie nemoci COVID-19 na ekonomiku s důrazem na 
postižené sektory podnikání, jejich podporu a propagaci 

• Usnesení č. 1252: čj. 1457/20 Žádost o navýšení výdajů kapitoly 317-MMR na nové výzvy 
u národních dotačních programů 

• Usnesení č. 1253: čj. 1459/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o 
Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

• Usnesení č. 1254: čj. 1460/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o 
výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí 
svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• Usnesení č. 1255: čj. 1458/20 Návrh ke změně usnesení vlády ze dne 9. dubna 2020 č. 
408 o některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na 
sektor kultury a využití nevyčerpaných prostředků v roce 2021 

• Usnesení č. 1256: čj. 1466/20 Přistoupení ke smlouvám s výrobci kandidátních vakcín proti 
onemocnění COVID-19 společnostmi Janssen Pharmaceutica a Pfizer / BioNTech 

• Usnesení č. 1257: čj. 1454/20 Návrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících 
očkovací látky pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené 
očkovaným osobám a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o 
změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-11-23
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABVNJJ35K
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBVMF97RB
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABVNJJ5SK
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABVNJJ771
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABVNJJ9XF
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABVNJJBUP
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABVNJJFUI
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABVNJJHYA
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-narizeni-poskytovatelum-akutni-luzkove-pece-a-nasledne-luzkove-pece-s-ucinnosti-od-24-11-2020.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-11-30
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABVWC4VPJ
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBRCC95NR
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABVWC651W
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABVWC6DWK
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABVWC6F6Q
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABVWC6HIJ
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABVWC6KV7
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBVQGQKWI
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABVWC6MIR
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBVQLTZ8M
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABVWC6PHP
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABVWC6RX3
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABVWC6TJR
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBVRJHK4A


• Usnesení č. 1258: čj. 1455/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o 
podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve 
znění pozdějších předpisů 

• Usnesení č. 1260: čj. 1467/20 Dofinancování programu podpory malých podniků 
postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-
2 „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ a programů podpory Czech Rise Up a Smart Parks for the 
Future 

• Usnesení č. 1261: čj. 1456/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o 
některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při 
epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů. 

• Usnesení č. 1262: Krizové opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení provozu 
maloobchodního prodeje a služeb 

• Usnesení č. 1263: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 7. 
prosince 2020 

• Usnesení č. 1264: Krizové opatření o omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a 
zařízeních sociálních služeb od 5. prosince 

• Usnesení č. 1265: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a 
pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest  a o testování pedagogů (Celá znění 
nařízení MZd o nošení ochranných prostředků a testování pedagogů) 

• Usnesení č. 1266: Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení vstupu na 
území České republiky od 3. prosince (Celé znění nařízení MZd) 

Jednání vlády 7. prosince 2020 
• Usnesení č. 1282: Kapitálové posílení Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., v 

důsledku COVID-19 čj. 1382/20 - bod 8 schůze vlády 23. 11. 2020 
• Usnesení č. 1285: čj. 1507/20 Žádost o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s 

epidemií viru SARS-CoV-2 
• Usnesení č. 1286: čj. 1495/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o 

některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby 
účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně 
insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb. 

• Usnesení č. 1287: čj. 1500/20 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 
Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní 
podporou, ve znění nařízení vlády č. 308/2020 Sb. 

• Usnesení č. 1288: čj. 1508/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon o krizovém řízení a o 
změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon o 
pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření 
a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS 
CoV-2 na území České republiky 

• Usnesení č. 1289: čj. 1509/20 Strategie očkování proti nemoci COVID-19 
• Usnesení č. 1290: Krizové opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení 

maloobchodního prodeje a služeb od 9. prosince 
• Usnesení č. 1291: Změna krizového opatření o provádění periodických zdravotních 

prohlídek 
• Usnesení č. 1292: Úprava krizového opatření o změně pracovní povinnosti studentů 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABVWC6VXG
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBVQHTK42
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABVWC6ZYR
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABVWC73UG
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBVRFLXS3
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/hromadne-akce-1262.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/skoly-1263.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/navstevy-1264.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABVWC7BLU
http://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-3-12-2020-do-odvolani.pdf
http://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-pedagogicti-pracovnici-s-ucinnosti-od-4-do-18-12-2020.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABVWC7H9X
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-3-12-2020-do-odvolani.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-12-07
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABW4L6KXO
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv201207-1285.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABW4L6TR7
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBVYELEUO
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABW4L6VYG
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBVYFJA6F
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABW4L6XC8
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBW3HU8XH
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABW4L6ZY9
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv201207-1290.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv201207-1291.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv201207-1292.pdf


• Usnesení č. 1293: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a 
pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest od 9. prosince a o pravidlech pro 
vyšetření antigenními testy pro všechny pojištěnce v ČR (Celá znění nařízení MZd o nošení 
ochranných prostředků dýchacích cest a antigenním testování) 

Jednání vlády 10. prosince 2020 
• Usnesení č. 1294: Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 
• Usnesení č. 1295: Prodloužení stávajících krizových opatření 
• Usnesení č. 1296: čj. 1534/20 Poskytnutí daru Ukrajině, Bělorusku, Kosovské republice a 

Černé Hoře v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ 
na území těchto republik a zabezpečení přepravy tohoto daru 

Jednání vlády 14. prosince 2020 
• Usnesení č. 1300: čj. 1517/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 

318/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně 
obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020 

• Usnesení č. 1325: čj. 1549/20 Zrušení zákazu vycházení uživatelů domovů pro seniory a 
domovů se zvláštním režimem 

• Usnesení č. 1326: čj. 1550/20 Vydání rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty v 
souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) 

• Usnesení č. 1327: čj. 1551/20 Zajištění komplementárního zdravotnického materiálu 
nutného pro provedení vakcinace proti onemocnění COVID-19 

• Usnesení č. 1328: čj. 1552/20 Program Ministerstva průmyslu a obchodu „COVID Gastro“ 
• Usnesení č. 1329: čj. 1553/20 Pokračování Programu Ministerstva průmyslu a obchodu 

COVID – Nájemné 
• Usnesení č. 1330: čj. 1542/20 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 

Sb. o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní 
podporou, ve znění nařízení vlády č. 308/2020 Sb., a o zrušení usnesení vlády ze dne 7. 
prosince 2020 č. 1287 

• Usnesení č. 1331: čj. 1554/20 Podpora hromadných ubytovacích zařízení (COVID - 
Ubytování) - subtitul Ubytování II 

• Usnesení č. 1332: Krizové opatření omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb 
• Usnesení č. 1333: Úprava krizového opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení 

maloobchodního prodeje a služeb od 15. prosince 2020 
• Usnesení č. 1334: Krizové opatření o omezení volného pohybu osob 
• Usnesení č. 1335: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení 
• Usnesení č. 1336: Krizové opatření o zrušení pracovní povinnosti studentů od 16. prosince 

2020 
• Usnesení č. 1337: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o pravidlech pro vyšetření 

antigenními testy pro všechny pojištěnce v ČR (Celé znění nařízení MZd) 
• Usnesení č. 1338: Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení vstupu na 

území České republiky (Celé znění nařízení MZd) 

Jednání vlády 17. prosince 2020 
• Usnesení č. 1339: čj. 1559/20 Žádost o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s 

epidemií viru SARS-CoV-2 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABW4L797M
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-8-12-2020-do-odvolani.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-8-12-2020-do-odvolani.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-s-ucinnosti-od-18-12-2020-do-15-1-2021.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-12-10
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/nouzovy-stav-1294.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/krizova-opatreni-1295.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABW6BJF2E
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-12-14
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABWDCNGDJ
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zakaz-navstev-1325.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABWDCQY6N
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABWDCR215
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABWDCR4VJ
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABWDCR6S3
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABWDCR8OT
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBW7HHP84
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABWDCRAKL
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchod-a-sluzby-1332.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/napoje-okenko-1333.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/volny-pohyb-1334.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/skoly-1335.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/pracovni-povinnost-1336.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABWDCRNNL
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-s-ucinnosti-od-16-12-2020-do-15-1-2021.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABWDCRS07
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-p%C5%99ekro%C4%8Den%C3%AD-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-%C4%8CR-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-18.-12.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-12-17
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/prodlouzeni-nouzoveho-stavu.pdf


• Usnesení č. 1340: čj. 1565/20 Záměr k pokračování Programu Ministerstva průmyslu a 
obchodu COVID – Kultura - podpora živé kultury a audiovize 

• Usnesení č. 1341: Změna krizových opatření o omezení maloobchodu a služeb a omezení 
volného pohybu osob 

Jednání vlády 21. prosince 2020 
• Usnesení č. 1370: Krizové opatření o pravidlech pro vycházky uživatelů domovů pro 

seniory a domovů se zvláštním režimem mimo objekt nebo areál zařízení 
• Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví (nařízení poskytovatelům akutní lůžkové 

péče a následné lůžkové péče s účinností od 22. 12. 2020; povinnost hlásit očkování 
do ISIN s účinností od 27. 12. 2020; povinnost hlásit výsledky z POC AG do ISIN 
s účinností od 1. 1. 2021) 

• Ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví (omezení překročení státní hranice ČR, 
s účinností od 20. 12. 2020 od 15.30 hodin; zákaz letů ze Spojeného království Velké 
Británie a Severního Irska s účinností od 21. 12. 2020 od 12 hodin) 

• čj. 1583/20 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku 
v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) 

• čj. 1582/20 Prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory 
zaměstnanosti Antivirus 

 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Covid---Kultura.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zmena-krizovych-opatreni.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-12-21
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/uv201221-1370.pdf
https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-narizeni-poskytovatelum-akutni-luzkove-pece-a-nasledne-luzkove-pece-s-ucinnosti-od-22-12-2020/
https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-narizeni-poskytovatelum-akutni-luzkove-pece-a-nasledne-luzkove-pece-s-ucinnosti-od-22-12-2020/
https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-povinnost-hlasit-ockovani-do-isin-s-ucinnosti-od-27-12-2020/
https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-povinnost-hlasit-ockovani-do-isin-s-ucinnosti-od-27-12-2020/
https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-povinnost-hlasit-vysledky-z-poc-ag-do-isin-s-ucinnosti-od-1-1-2021/
https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-povinnost-hlasit-vysledky-z-poc-ag-do-isin-s-ucinnosti-od-1-1-2021/
https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-20-12-2020-od-15-30-hodin-do-odvolani/
https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-20-12-2020-od-15-30-hodin-do-odvolani/
https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-zakaz-letu-ze-spojeneho-kralovstvi-velke-britanie-a-severniho-irska-s-ucinnosti-od-21-12-2020-od-12-hodin/
https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-zakaz-letu-ze-spojeneho-kralovstvi-velke-britanie-a-severniho-irska-s-ucinnosti-od-21-12-2020-od-12-hodin/
https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-zakaz-letu-ze-spojeneho-kralovstvi-velke-britanie-a-severniho-irska-s-ucinnosti-od-21-12-2020-od-12-hodin/
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