
Usnesení vlády ze dne 13. 1. 2021

Usnesení č. 34 (Metodický pokyn pro očkovací kampaň)

Vláda vzala  na  vědomí  informaci  ministra  zdravotnictví  o  Metodickém pokynu pro

očkovací  kampaň.  Vláda  také  vydala  předchozí  souhlas  s     vydáním  dvou  mimořádných
opatření  Ministerstva  zdravotnictví,  jimiž  bude  umožněno  všem  klientům  zdravotních
pojišťoven v     České republice bezplatné očkování proti nemoci covid-19 a uložena povinnost
očkovacím místům zadávat do centrální databáze zásadní informace o využívání očkovacích
látek.

Vláda vzala na vědomí informaci ministra zdravotnictví o metodickém pokynu, jímž bude
očkovací kampaň v ČR řízena. Očkování bude probíhat ve dvou hlavních fázích. Předchází
jim přípravná fáze, která začala již v prosinci minulého roku. V první fázi IA, která již byla
spuštěna, probíhá očkování nejrizikovějších skupin obyvatelstva, tedy nejstarších seniorů či
vybraných zdravotníků. Následovat bude od února fáze IB, v níž by měly být naočkovány
prioritní  skupiny obyvatelstva,  což  jsou senioři  nad 65 let,  lidé s  vybranými  chronickými
chorobami  a  zaměstnanci  v  důležitých  povoláních  pro  stát.  Od  května  by  pak  měla  být
spuštěna finální fáze II, v níž by měli být naočkováni zájemci z ostatních skupin obyvatelstva.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. 1. 2021

Mimořádné opatření č.j. MZDR 1595/2021-1/MIN/KAN

Všem  poskytovatelům  zdravotních  služeb,  kterým  byla  dodána  očkovací  látka  proti
onemocnění COVID-19 pořízená z prostředků státního rozpočtu se s účinností ode dne 14. 1.

2021 nařizuje provádět očkování osob, které jsou účastny systému veřejného zdravotního
pojištění v ČR nebo osob, které mají v ČR nárok na poskytnutí zdravotních služeb, jako by
byly účastny systému veřejného zdravotního pojištění v ČR, a to v souladu s Metodickým
pokynem  pro  očkovací  kampaň  Ministerstva  zdravotnictví  Podání  očkovací  látky  zajistí
poskytovatel každé z osob určených k očkování bez ohledu na existenci smluvního vztahu
mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, které je tato osoba pojištěncem. 

Mimořádné opatření č.j. MZDR 1596/2021-1/MIN/KAN

Všem poskytovatelům  se s účinností od 14. 1.  2021 od 00:00 hod. nařizuje poskytovat

podle nastaveného systému elektronického hlášení průběžně při jakékoliv změně stavu

množství  materiálu spojeného s  očkováním proti  onemocnění  COVID-19 Národnímu

dispečinku očkování. Všem poskytovatelům, s výjimkou poskytovatelů v oboru všeobecné
praktické lékařství, se s účinností od 14. 1. 2021 od 00:00 hod. nařizuje využívat Centrální
rezervační systém pro rezervaci individuálních zájemců o očkování. 



Usnesení vlády ze dne 18. 1. 2021

Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů, tedy
do 21. února 2021. 

Usnesení č. 53 (zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb)

Vláda s účinností  od 19. 1.  2021 od 00:00 hod. do 22. 1.  2021 provedla drobnou úpravu
usnesení č. 1376 ze dne 23. 12. 2020 ve znění usnesení č. 12 ze dne 7. 1. 2021 týkající se
zákazu maloobchodního prodeje a poskytování služeb:  Nejdůležitější  změnou je otevření

maloobchodních  prodejen  papírnictví,  dětského  oblečení  a  dětské  obuvi.  Zároveň  je

umožněné profesní vzdělávání  a získávání zvláštní odborné způsobilosti  u vybraných

profesí. 

Usnesení č. 54 (dočasné nahrazení vstupní lékařské prohlídky a zdravotního

průkazu při vstupu do zaměstnání čestným prohlášením)

Vláda s účinností  od 19. 1.  2021 od 00:00 hod po dobu trvání  nouzového stavu nařizuje
pohlížet na čestné prohlášení osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení
tohoto opatření do ukončení nouzového stavu a jejichž sjednaný druh práce je podle zákona o
ochraně  veřejného  zdraví  zařazen  do  I  nebo  II.  kategorie,  jako  na  prokázání  zdravotní
způsobilosti osob. 

Vláda také schválila záměr na vybudování Velkokapacitního očkovacího centra v Praze, které
umožní  vysokokapacitní  vakcinaci  obyvatel.  Centrum  vznikne  pod  patronací  Ústřední
vojenské nemocnice. Vláda proto zároveň vydala nové nařízení, které umožní povolat až 500
vojáků v činné službě na zajištění jeho chodu. 

Vláda  se  rovněž  zabývala  také  několika  podpůrnými  programy  na  pomoc  segmentům
ekonomiky, které jsou postiženy přetrvávajícími dopady koronavirové pandemie:

Schválila prodloužení dotačního titulu Covid – Lázně na období od 1. 1. 2021 do 30. 6.

2021. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí druhou výzvu tohoto programu, která umožní
klientům, kteří si pořídili vouchery na lázeňské pobyty,  ale kvůli opatřením vlády do lázní
nenastoupili, aby je mohli uplatnit i v novém roce. 

Nově se finanční pomoc dostane i drobným podnikatelům, kteří nabízejí turistům ubytování v
tzv. individuálním ubytovacím zařízení. Sem patří například chaty, chalupy či menší penziony
o pěti  a méně pokojích.  Jejich majitelé,  kteří  provozují  ubytovací  služby jako soustavnou
činnost za účelem zisku a obživy, si budou moci v programu Covid – Ubytování II požádat o
dotaci ve výši 200 korun na den. Zároveň bude prodloužen i stávající dotační program pro
větší ubytovací zařízení. Rozhodné období bylo prodlouženo do 22. ledna. 

Prodloužen  a  rozšířen  bude také  podpůrný  program pro  cestovní  kanceláře.  Dotační  titul
Covid  –  Cestovní  kanceláře  II  naváže  na  předchozí  program  s  tím,  že  zároveň  odstraní



dosavadní proporční znevýhodnění velkých cestovních kanceláří. V prvním programu totiž
podle regulí Evropské komise platil pro vyplácení podpor strop 200 000 eur za jeden členský
stát pro jeden podnik za jakákoliv tři po sobě jdoucí účetní období, ve druhém se tato hranice
zvyšuje  až  na  800  000  eur.  Výše  dotace  bude  pro  jednotlivé  žadatele  vypočtena
proporcionálně podle výše příspěvků do garančního fondu cestovních kanceláří. Alokace tak
bude rozdělena poměrně podle objemu tržeb jednotlivých cestovních kanceláří.

Vláda  projednala  a  schválila  také  spuštění  dvou  záručních  programů,  jimiž  se  stát
prostřednictvím  Českomoravské  záruční  a  rozvojové  banky  zaručí  za  úvěry  podnikatelů
postižených dopady koronaviru. 

První  záruční  program Covid  Záruka  CK se  bude  týkat  rovněž  cestovních  kanceláří,
především středních  a  malých,  které  budou moci  státem zaručený úvěr  čerpat  na  úhradu
zákonného pojištění  proti  úpadku.  Podpora bude poskytována na dobu jednoho pojistného
období, jež bylo zahájeno mezi 1. říjnem 2020 a 31. prosincem 2021. 

Druhý záruční program Záruka Covid – Sport má přispět k řešení aktuálních problémů
osob  samostatně  výdělečně  činných  a  malých  a  středních  podnikatelů  působících  ve
sportovním odvětví.  Bankovní  záruka  Českomoravské  záruční  a  rozvojové  banky jim má
pomoci i v nepříznivé finanční situaci získat úvěr od komerčních bank. Ten pak bude moci
sloužit třeba k investicím do údržby a revizí sportovních areálů či sportovních zařízení, ale i
třeba na zálohové platby energií, mzdy kmenovým zaměstnancům a podobně. Program bude
financován z evropských zdrojů, výzva by měla být vyhlášena do konce ledna. 


