
Usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020

Usnesení č. 1373

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

Usnesení č. 1374 (prodloužení účinnosti a změna některých usnesení)

S účinností od 24. 12. 2020 od 00:00 hod se prodlužuje účinnost následujících usnesení do
26. 12. 2020 do 23:59 hod:

- usnesení č. 1202 ze dne 20. 11. ve znění usnesení č. 1295 ze dne 10. 12. (omezení provozu
orgánů veřejné moci a správních orgánů)

- usnesení č. 1332 ze dne 14. 12. ve znění usnesení č. 1341 ze dne 17. 12. (zákazy a omezení
stravovacích služeb, kulturních akcí, ZOO, bazénů, knihoven atd.)

- usnesení č. 1334 ze dne 14. 12. ve znění usnesení č. 1341 ze dne 17. 12. (zákazy a omezení
volného pohybu osob)

- usnesení č. 1335 ze dne 14. 12. (bod I a II usnesení týkající se zákazu a omezení provozu
ZŠ, SŠ, VŠ VOŠ, školních družin apod.) 

Prodlužuje se  doba účinnosti  usnesení  č.  1264 ze dne 30.  11.  ve znění  usnesení  č.  1295
(zákazy a omezení návštěv nemocnicích) do 10. 1. 2021.

Mění se usnesení č. 1332 ze dne 14. 12. 2020 ve znění usnesení č. 1341 ze dne 17. 12. (zákaz
maloobchodního prodeje  a poskytování  služeb) tak,  že zakazuje maloobchodní prodej a
poskytování sužeb v provozovnách ve státní svátek a v ostatní svátek po celý den, dne
24. prosince 2020 však pouze v čase mezi 12:00 hod. až 23:59 hod., 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,
 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 s výdejovým okénkem (provoz pouze od 05:00 hod do
22:59 hod) 
f)  půjčoven  a  servisů  sportovního  vybavení,  lyžařských  škol,  infocenter,  parkovišť  a
parkovacích domů v lyžařských areálech,
g) lyžařských vleků.

Mění se usnesení vlády č. 1334 ze dne 14. 12. 2020 ve znění usnesení vlády č. 1341 ze dne
17. 12. 2020 (zákazy a omezení volného pohybu osob) tak, že se přidává výjimka ze zákazu
pro cesty na shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností a účasti na něm v
čase od 24. 12. od 23:00 hod. do 25. 12. Dále je povoleno shromáždění pořádaného církví



nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady
(max. obsazenost 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 s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou
oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének).

Usnesení č. 1375 (zákazy a omezení volného pohybu osob)
S účinností ode dne 27. 12. 2020 od 00:00 hod. do dne 10. 1. 2021 do 23:59 hod.:

Se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59
hod. s výjimkou např.:
-  cest  do  zaměstnání  a  k  výkonu  podnikatelské  nebo  jiné  obdobné  činnosti  a  k výkonu
povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, výkonu povolání,
- 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,

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

- venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,
- účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI tohoto krizového opatření,
- cest zpět do místa svého bydliště;

Dále se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod.
do 20:59 hod. s výjimkou např.:
-  cest  do  zaměstnání  a  k výkonu  podnikatelské  nebo  jiné  obdobné  činnosti  a  k výkonu
povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
- nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
- cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb, včetně zajištění potřeb osob
příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,
- cest za účelem zajištění zboží a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu (např. dobrovolnictví,
sousedská výpomoc),
-  cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného
doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
- 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,



- cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,
- cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
- cest za účelem vycestování z České republiky,
-  účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a

pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob, a návštěvy hřbitova,

Dále se nařizuje:

-  omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě
svého bydliště,

- omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
- pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 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,

Zaměstnavatelům se nařizuje využívat  práci  na dálku,  pokud ji  zaměstnanci  mohou
vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;

Dále se  omezuje  právo pokojně se shromažďovat tak, že každý účastník je povinen mít
ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a shromáždění se
může konat pouze mimo vnitřní prostory 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,

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 10 % 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.

Doporučuje se 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,

Usnesení č. 1376 (zákazy a omezení maloobchodního prodeje a poskytování
služeb)
S účinností ode dne 27. 12. 2020 od 00:00 hod. do dne 10. 1. 2021 do 23:59 hod.

Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou
např.: prodejen  potravin, prodejen  PHM  a  dalších  potřeb  pro  provoz  motorová vozidla,



prodejen paliv, prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékáren,
krmiv, optiky,  novin a časopisů, tabáku, autoservisů,  provozoven umožňujících vyzvednutí
zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem, květinářství, pokladen  prodeje  jízdenek,
prodejen textilního materiálu a textilní galanterie, provozoven  pohřební  služby,  provádění
balzamací  a  konzervací,  zpopelňování  lidských  pozůstatků  nebo  lidských  ostatků,  včetně
ukládání  lidských  ostatků  do uren, s tím,  že  jiné  zboží  a  služby  je  zakázáno  v těchto
prodejnách nebo provozovnách prodávat nebo poskytovat; tento zákaz se nevztahuje na
činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na
takové provozovny, ve kterých sice maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který
není zakázán, nepředstavuje výlučnou činnost v provozovně, avšak část provozovny, ve které
probíhá maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán, je oddělena
od ostatních částí provozovny, do kterých není zákazníkům umožněn přístup,

Dále  se  zakazuje  přítomnost  veřejnosti  v  provozovnách  stravovacích  služeb (např.
restaurace,  hospody  a bary),  s výjimkou provozoven,  které  neslouží  pro  veřejnost  (školní
jídelny,  závodní  stravování)  tím  není  dotčena  možnost  prodeje  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 21:00 hod. a 04:59 hod.,

Zakazují se např.:
- koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a

varieté s přítomností diváků; 
- poutě a podobné tradiční akce,
- provoz heren, kasin a sázkových kanceláří,
-  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 sportovních akcí, které nejsou zakázány,

-  provoz a používání umělých koupališť, wellness zařízení včetně saun, solárií a solných
jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních
služeb,

- návštěvy a prohlídky ZOO a botanických zahrad,
-  návštěvy  a  prohlídky  muzeí,  galerií,  výstavních  prostor,  hradů,  zámků  a  obdobných

historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
-  provoz  lyžařských  vleků  a  lanových  drah  pro  veřejnost  v souvislosti  s využíváním

lyžařských  tratí  veřejností;  tím není  dotčen  provoz lanových  drah  pro  účely přepravy
zboží a materiálu nebo dopravy osob za jiným účelem, než je využití lyžařských tratí,

-  poskytování  ubytovacích  služeb, s výjimkou poskytování  ubytovacích služeb osobám za
účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

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



-  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 21:00 hod. až 04:59 hod. s tím,
že  tento  zákaz se nevztahuje  na činnosti,  které  nejsou živností  podle  živnostenského
zákona,  a na provozování např.: čerpacích  stanic  s  palivy  a  mazivy, lékáren, prodej  na
tržištích,  v  tržnicích  a  v  mobilních  provozovnách  (prodej  ve     stáncích,  v     pojízdných
prodejnách a prodej  z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej,  zákaz se
dále nevztahuje na prodej  ovoce a zeleniny (v čerstvém nebo zpracovaném stavu),  bylin,
květin,  mléka  a  výrobků  z mléka,  masa  a  výrobků  z masa,  včetně  živých  ryb,  vajec,
pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu;

Omezuje  se  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  provozovny  konzumují  potraviny  a  pokrmy  včetně
nápojů  zde  zakoupených  (s  výjimkou  alkoholických  nápojů,  jejichž  pití  je  na  veřejně
přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry,
nejde-li o členy domácnosti,

Provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť, jejichž činnost není zakázána
se omezuje 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 vánočních akcí charitativního charakteru,
e) zakazují se stoly a místa k sezení,

Provoz knihoven  se omezuje  tak, že se zakazuje provádět výdej výpůjček a jejich vracení
jinak než bezkontaktně.

Usnesení  č.  1377  (omezení  a  zákaz  provozu ZŠ,  SŠ,  VŠ,  VOŠ,  školních
družin a klubů)

S účinností od 27. 12. 2020 od 00:00 hod. do dne 10. 1, 2021 do 23:59 hod.

Omezuje se:

-  provoz  VŠ,  a  to  tak,  že  se  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 se nevztahuje 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
pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo
školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,



-  zakazuje se poskytování ubytování studentům vysokých  škol, kteří  mají na území České
republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se
mohou účastnit vzdělávání podle předchozího odstavce,

-  provoz  SŠ,  VOŠ a  konzervatoří  tak,  že  se  zakazuje  osobní  přítomnost  žáků  a studentů
na středním a  vyšším  odborném  vzdělávání  ve školách  a  vzdělávání  v konzervatoři  podle
školského zákona se stanovenými výjimkami. 

-    provoz  základních  škol  tak,  že  se  zakazuje  osobní  přítomnost  žáků na  základním
vzdělávání v     základní škole, s     výjimkou:

a) základní školy při zdravotnickém zařízení,
b) dětí v přípravné třídě,
c) žáků 1. a 2. ročníků základní školy,
d) žáků prvního stupně základní školy,  pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky

1. nebo 2. ročníků základní školy,
e) dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
f) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
g) základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
h) individuální  konzultace  (pouze  jedno  dítě  nebo  žák,  jeden  pedagogický  pracovník

a příp. zákonný zástupce),
s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků,

- provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů
a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,

-  provoz  mateřských,  základních  a  středních  škol,  konzervatoří,  vyšších  odborných  škol
a školských zařízení tak,  že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a
zaměstnanců)  do prostor  školy nebo školského zařízení  je  možný jen  v     nezbytně  nutných
případech, s     tím, že se omezí kontakt třetích osob s     osobami v     prostorách školy.

Usnesení č. 1378 (určené školy)

S  účinností  od  4.  l.  2021  od  00:00  hod.  do  10.  1.  2021  do  23:59  hod.  se  nařizuje
hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba,
určit  školu nebo školské zařízení  zřízené krajem, obcí  nebo dobrovolným svazkem obcí,
jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči
o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:
 zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
 zaměstnanci obecní policie, 
 zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, 
 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
 zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
 sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
 sociální  pracovníci  a  další  odborní  pracovníci  vykonávající  činnosti  podle  zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, 
 zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 



 zaměstnanci  České  správy  sociálního  zabezpečení  a  okresních  správ  sociálního
zabezpečení,
 zaměstnanci Finanční správy České republiky, 
 příslušníky ozbrojených sil,
 zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 pedagogickými  anebo  nepedagogickými  pracovníky  určené  školy  nebo  školského
zařízení,
 pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy, 
 zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, 
 zaměstnanci zařízení školního stravování, 
 zaměstnanci České pošty, s. p.,
a  to  bez  ohledu  na  to,  zda  jsou  tyto  děti  dětmi  nebo  žáky  určené  školy nebo  školského
zařízení,

Péče o děti se bude vykonávat ve skupinách po nejvýše 30 dětech.

Obce  s  rozšířenou  působností  a  zřizovatelé  určených  škol  a  školských  zařízení  mají
poskytovat veškerou potřebnou součinnost hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy v
procesu zajišťování vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 10 let.

Usnesení  č.  1379  (omezení  provozu  orgánů  veřejné  moci  a  správních
orgánů)

Vláda  s účinností  od 27.  12.  2020 od 00:00 hod.  do 10.  1.  2021 do 23:59 hod. ukládá
orgánům veřejné  moci  a  správním orgánům,  aby  v rámci  všech  svých  pracovišť  zahájily
omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající v:

- omezení práce a státní služby zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně
kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy
v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů
nouzového  stavu;  ostatní  agendy  se  vykonávají  v rozsahu,  který  neohrozí  níže  uvedená
opatření nutná k ochraně zdraví zaměstnanců,

-  omezení  osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné  správy (s žadateli,  s  jinými
účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami na nezbytně nutnou úroveň; omezení
kontaktů se provede zejména takto:

a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním
ve všech  případech,  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,



- 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,

- zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců
přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost orgánu veřejné moci nebo
správního orgánu,

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

Usnesení č. 1381 (souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat ochranné opatření,
kterým se nařizuje, že  přímé lety ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
s cestujícími  na  palubě  letadla  na  všechna  letiště  na  území  České  republiky  mohou  být
s účinností ode dne 23. prosince 2020 od 12:00 hod. do odvolání tohoto ochranného opatření,
nejpozději  však do 31.  prosince 2020 do 23:59,  prováděny pouze,  pokud se jedná  o lety
ambulantní,  repatriační,  pro  záchranu  života  nebo  lety  s cestujícími,  kteří  před nástupem
do letadla  leteckému  dopravci  předloží  potvrzení  akreditované  laboratoře  o negativním
výsledku antigenního nebo RT-PCR testu, který byl proveden na území Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska nejpozději 72 hodin před odletem.

Usnesení č. 1382(k     aktuální podpoře podnikatelů zasažených COVID 19)

Vláda ukládá místopředsedovy  vlády,  ministru  průmyslu  a  obchodu  a  ministru  dopravy
připravit 3. výzvu Programu COVID – nájemné pro všechny uzavřené provozovny,


