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Vládní usnesení související s bojem proti 
epidemii 
Vládní usnesení související s bojem pro epidemii koronaviru z roku 2020 najdete na 
samostatné stránce. 

Přehled za rok 2021 

 leden 

 únor 

 březen 

 duben 

 květen 

 červen 

 červenec 

 srpen 

 září 

 říjen 

 listopad 

 prosinec 

 poslední jednání 

Jednání vlády 4. ledna 2021 

 Usnesení č. 1: čj. 1576/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o 
některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti 
s nouzovým stavem při epidemii 

 Usnesení č. 10: čj. 5/21 Program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením 
onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 „COVID – Gastro – Uzavřené 
provozovny“ 

 Usnesení č. 11: Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení vstupu na území 
České republiky (celé znění nařízení MZd) 

Jednání vlády 7. ledna 2021 

 Usnesení č. 12: Prodloužení krizových opatření (omezení volného pohybu, omezení 
prodeje a poskytování služeb, určené školy pro IZS, omezení činnosti úřadů) 

 Usnesení č. 13: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení 

 Usnesení č. 14: Krizové opatření o činnosti zdravotnických zařízení a zařízení sociálních 
služeb 

 Usnesení č. 15: Prodloužení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním 
testování osob (celé znění nařízení MZd) 
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 Usnesení č. 16: čj. 11/21 Vydání rozhodnutí o prominutí příslušenství daně v souvislosti s 
mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) a formulace podmínky 
neexistence nedoplatků v rámci poskytování prostředků státního rozpočtu 

Jednání vlády 11. ledna 2021 

 Usnesení č. 30: čj. 23/21 Použití nároků z nespotřebovaných výdajů vzniklých k 1. lednu 
2021 v kapitole 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí z nečerpaných výdajů v roce 
2020 v programu Antivirus 

 Usnesení č. 31: čj. 24/21 Vydání rozhodnutí o prominutí daně z příjmů v souvislosti s 
mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) 

 Usnesení č. 32: čj. 25/21 Program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením 
onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 „COVID – SPORT III Lyžařská 
střediska“ 

 Usnesení č. 33: čj. 26/21 Krizové opatření v oblasti pohřebnictví 

Jednání vlády 13. ledna 2021 

 Usnesení č. 34: čj. 37/21 Metodický pokyn pro očkovací kampaň - Plán provedení 
(znění Mimořádných opatření MZD – plán očkování osob určených k očkování, povinnosti 
poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování) 

Jednání vlády 18. ledna 2021 

 Usnesení č. 44: čj. 55/21 Žádost o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií 
viru SARS-CoV-2 

 Usnesení č. 45: čj. 56/21 Navýšení zásob komplementárního zdravotnického materiálu 
nutného pro provedení očkování proti onemocnění COVID-19 

 Usnesení č. 46: čj. 57/21 PROGRAM ZÁRUKA COVID SPORT 

 Usnesení č. 47: čj. 52/21 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o 
kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v 
souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb. 

 Usnesení č. 48: čj. 58/21 Prodloužení podpory COVID-Lázně do 30. 6. 2021 

 Usnesení č. 49: čj. 59/21 Podpora cestovních kanceláří (COVID-cestovní kanceláře II) 

 Usnesení č. 50: čj. 60/21 Rámcové podmínky podpory COVID-Ubytování II  

 Usnesení č. 51: čj. 61/21 Program COVID Záruka CK 

 Usnesení č. 52: čj. 62/21 Použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně 
obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při 
vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze 

 Usnesení č. 53: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb 

 Usnesení č. 54: Krizové opatření o pracovně lékařských prohlídkách (celé znění čestného 
prohlášení) 

Jednání vlády 22. ledna 2021 

 Usnesení č. 55: Prodloužení nouzového stavu 

 Usnesení č. 56: Prodloužení krizových opatření 

 Usnesení č. 57: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb 
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https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-01-22
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv210122-0055.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv210122-0056.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv210122-0057.pdf


Jednání vlády 25. ledna 2021 

 Usnesení č. 74: čj. 69/21 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 pozdějších předpisů 

Jednání vlády 28. ledna 2021 

 Usnesení č. 78: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb 

 Usnesení č. 79: Krizové opatření o omezení volného pohybu osob 

 Usnesení č. 80: Krizové opatření o omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a 
zařízeních sociálních služeb 

 Usnesení č. 81: Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním 
testování (celé znění nařízení MZd) 

Jednání vlády 1. února 2021 

 Usnesení č. 99: čj. 99/21 Vydání rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty v 
souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2). 

 Usnesení č. 100: čj. 100/21 Snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií 
koronaviru prostřednictvím druhé výzvy dotačního programu „AGRICOVID 
POTRAVINÁŘSTVÍ“ 

 Usnesení č. 101: Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o vstupu na území České 
republiky (celé znění nařízení MZD + seznam rizikových zemí) 

Jednání vlády 8. února 2021 

 Usnesení č. 109: čj. 127/21 Žádost o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií 
viru SARS-CoV-2 

 Usnesení č. 110: čj. 117/21 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o 
krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění 
pozdějších předpisů 

 Usnesení č. 111: čj. 128/21 Pořízení pohotovostních zásob pro ministerstvo vnitra 

 Usnesení č. 112: čj. 129/21 Poskytnutí daru Peruánské republice v souvislosti s 
prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území této republiky 

 Usnesení č. 113: čj. 130/21 Poskytnutí daru Moldavské republice v souvislosti s 
prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území této republiky 

 Usnesení č. 114: čj. 131/21 Výroba jednorázových pěnových podložek v rámci Vězeňské 
služby České republiky pro přepravu vakcín 

 Usnesení č. 115: čj. 132/21 Vydání rozhodnutí o prominutí správního poplatku v souvislosti 
s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) 

 Usnesení č. 116: čj. 133/21 Rámec Programu Ministerstva průmyslu a obchodu COVID – 
Veletrhy/kongresy 

 Usnesení č. 117: čj. 134/21 Záměr Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí 
na jednodušší podporu podnikatelů postižených pandemii  COVID-19 v roce 2021 

 Usnesení č. 118: čj. 80/21 Návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při 
nařízené karanténě a o změně občanského soudního řádu 

 Usnesení č. 119: Změna krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb 

 Plošné a pravidelné testování na COVID-19 ve školách 
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https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABXWA2QAI
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABXWA2SAM
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https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Sd%C4%9Blen%C3%AD-Ministerstva-zdravotnictv%C3%AD-kter%C3%BDm-se-vyd%C3%A1v%C3%A1-seznam-zem%C3%AD-nebo-jejich-%C4%8D%C3%A1st%C3%AD-s-n%C3%ADzk%C3%BDm-rizikem-n%C3%A1kazy-onemocn%C4%9Bn%C3%AD-covid-19-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-5.-2.-2021.pdf
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https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY5C39AJ
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY5C3BY8
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY5C3D09
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY5C3FQ8
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY5C3HOJ
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY5C3KE4
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBXLGK4CT
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv210208-0119.pdf


Jednání vlády 11. února 2021 

 Usnesení č. 121: Krizové opatření o omezení volného pohybu osob při vstupu na území 
okresů Cheb, Sokolov a Trutnov 

 Usnesení č. 122: Distribuce osobních ochranných prostředků z pohotovostních zásob v 
souvislosti s onemocněním COVID-19 v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov 

 Usnesení č. 123: Žádost o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního 
rozpočtu České republiky na rok 2021, kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Jednání vlády 12. února 2021 

 Usnesení č. 124: čj. 151/21 Poskytnutí a distribuce ochranných pomůcek v souvislosti s 
onemocněním COVID-19 pedagogickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům 
otevřených škol  a souvisejících školských zařízení v nejhůře postižených okresech Cheb, 
Sokolov  a Trutnov 

Jednání vlády 14. února 2021 

 Usnesení č. 125: Vyhlášení nouzového stavu do 28. února 

 Usnesení č. 126: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb 

 Usnesení č. 127: Krizové opatření o omezení volného pohybu osob 

 Usnesení č. 128: Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních 
orgánů 

 Usnesení č. 129: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení 

 Usnesení č. 130: Krizové 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. 131: Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a 
zařízeních sociálních služeb 

 Usnesení č. 132: Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb 

 Usnesení č. 133: Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a 
detenčních ústavech 

 Usnesení č. 134: Krizové opatření o omezení volného pohybu osob při vstupu na území 
okresů Cheb, Sokolov a Trutnov 

 Usnesení č. 135: Krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury 

 Usnesení č. 136: Krizové opatření o provozu krematorií 

 Usnesení č. 137: Krizové opatření o pracovně lékařských prohlídkách (celé znění čestného 
prohlášení) 

 Usnesení č. 138: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování 
v sociálních službách (celé znění nařízení MZd) 

 Usnesení č. 139: Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu do ČR 
(celé znění nařízení MZd + potvrzení o prodělání covid-19) 

 Usnesení č. 140: Krizové opatření o provozu datových schránek zdarma 

 Usnesení č. 141: Krizové opatření o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince 
pobývající v ČR 

 Usnesení č. 142: Zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci 
osob nakažených koronavirem 

 Usnesení č. 143: Krizové opatření o usnadnění výplaty sociálních dávek 

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-02-11
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv210211-0121_1.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY6AYFKD
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY6AYHT6
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-02-12
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY8H7KXR
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-02-14
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/nouzovy-stav-0125.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchod-0126.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/volny-pohyb-0127.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/organy-verejne-moci-0128.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/skoly-0129.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/urcene-skoly-0130.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zakaz-navstev-0131.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/vychazky-0132.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/veznice-0133.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-okresu-0134.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/kriticka-infrastruktura-0135.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/krematoria-0136.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/lekarske-prohlidky-0137.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/cestne-prohlaseni-0137.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/cestne-prohlaseni-0137.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY8RPVBS
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimoradne-opatreni-zmena-mimoradnych-opatreni-antigenni-testovani-ze-dne-20-11-2020.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY8RPZM2
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-Ceske-republiky-s-ucinnosti-od-15-2-2021-do-odvolani.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/lekarske_potvrzeni_covid-19_medical_certificate.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/datove-schranky-0140.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zmena-zamestnavatele-0141.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY8RQ9TW
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY8RQBMG


 Usnesení č. 144: Zajištění a poskytování státních hmotných rezerv k řešení dopadů 
pandemie onemocnění COVID-19 po ukončení nouzového stavu a informace o průběhu 
uvolňování osobních ochranných prostředků, zdravotnických prostředků a dezinfekce a 
stavu jejich zásob ve státních hmotných rezervách 

Jednání vlády 15. února 2021 

 Usnesení č 162: čj. 155/21 Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii 
onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů 

 Usnesení č. 163: čj. 86/21 Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 
110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. 

 Usnesení č. 164: čj. 87/21 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o 
krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony 

 Usnesení č. 167: Krizové opatření o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních 
služeb 

 Usnesení č. 168: čj. 153/21 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 pozdějších předpisů 

 Usnesení č. 169: čj. 160/21 Změna usnesení vlády č. 48 ze dne 18. ledna 2021 k 
Prodloužení podpory COVID-Lázně do 31. prosince 2021 

 Usnesení č. 170: čj. 163/21 Zabezpečení nákupu a distribuce testů pro plošné a pravidelné 
testování na přítomnost viru COVID-19 ve školách pro pilotní období 

 Usnesení č. 171: čj. 162/21 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o 
státním rozpočtu České republiky na rok 2021 

 Usnesení č. 172: čj. 161/21 Návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 

Jednání vlády 19. února 2021 

 Usnesení č. 175: čj. 182/21 Pořízení externích medicinálních redukčních ventilů na 
kyslíkové tlakové lahve s příslušenstvím do pohotovostních zásob 

Jednání vlády 22. února 2021 

 Usnesení č. 185: čj. 192/21 Distribuce osobních ochranných prostředků v souvislosti s 
onemocněním COVID-19 v době vyhlášeného nouzového stavu 

 Usnesení č. 186: čj. 193/21 Změny Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus 

 Usnesení č. 187: čj. 194/21 Poskytnutí a distribuce ochranných pomůcek v souvislosti s 
onemocněním COVID-19 pedagogickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům 
zajišťujícím činnost škol, ve kterých bude povolena prezenční výuka od 1. března 2021 a 
následně dle harmonogramu 

 Usnesení č. 188: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví (Celá znění nařízení MZd 
o nových pravidlech pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest, pravidlech pro 
nařizování izolace a karantény a změně v pravidlech pro předávání certifikátu o očkování 
proti covid-19) 

 Usnesení č. 189: Změna Statutu Rady vlády pro zdravotní rizika 

Jednání vlády 24. února 2021 

 Usnesení č. 190: čj. 203/21 Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s 
prodloužením nouzového stavu vyhlášeného pro území České republiky z důvodu ohrožení 
zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABY8RQDHS
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-02-15
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYBJNP76
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBY8J6M43
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYBJNRMR
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBTNKDSH4
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYBJNTXW
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBTNL58TR
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/socialni-sluzby-0167.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYBJP3BU
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBY6LEJH2
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYBJP5NK
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYBJP7XP
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYBJP9TP
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYBJPBNE
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-02-19
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYKBHELP
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-02-22
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYJE8E19
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYJE8GX8
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYJE8L9U
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYJE8NXS
https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-25-2-2021-do-odvolani/
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/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-1.-3.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/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-1.-3.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-vystaven%C3%AD-certifik%C3%A1tu-o-dokon%C4%8Den%C3%AD-o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD-v-ISIN.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-vystaven%C3%AD-certifik%C3%A1tu-o-dokon%C4%8Den%C3%AD-o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD-v-ISIN.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYJE8WM4
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-02-24
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/nouzovy-stav-0190.pdf


území České republiky a k žádosti o revokaci usnesení Poslanecké sněmovny o zrušení 
nouzového stavu 

 Usnesení č. 191: čj. 204/21 Podpora provádění testů na onemocnění COVID-19 laickou 
osobou u společností podnikajících v České republice a osob samostatně výdělečně 
činných z prostředků fondů prevence zdravotních pojišťoven 

 Usnesení č. 193: Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu vstupu do zemí 
s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19 způsobeného novými mutacemi 
koronaviru SARS-CoV-2 (celé znění nařízení MZd) 

Jednání vlády 25. února 2021 

 Usnesení č. 194: čj. 209/21 Informace k žádosti ČR o zahraniční zdravotnickou pomoc 

 Usnesení č. 195: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o pravidlech nařizování 
izolace a karantény (celé znění nařízení MZd) 

Jednání vlády 26. února 2021 

 Usnesení č. 196: čj. 216/21 Vyhlášení nouzového stavu od 27. února do 28. března 2021 
(důvody pro vyhášení nouzového stavu a popis epidemiologické situace) 

 Usnesení č. 197: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s účinností 
od 27. do 28. února 

 Usnesení č. 198: Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 27. do 28. 
února 

 Usnesení č. 199: Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních 
orgánů 
(odůvodnění usnesení č. 199) 

 Usnesení č. 200: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení s účinností 
od 27. února do 21. března 
(odůvodnění usnesení č. 200) 

 Usnesení č. 201: Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a 
zařízeních sociálních služeb 
(odůvodnění usnesení č. 201) 

 Usnesení č. 202: Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb 
(odůvodnění usnesení č. 202) 

 Usnesení č. 203: Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a 
detenčních ústavech 
(odůvodnění usnesení č. 203) 

 Usnesení č. 204: Krizové opatření o omezení volného pohybu osob při vstupu na území 
okresů Cheb, Sokolov a Trutnov s účinností od 27. do 28. února 

 Usnesení č. 205: Krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury 
(odůvodnění usnesení č. 205) 

 Usnesení č. 206: Krizové opatření o pracovnělékařských prohlídkách 
(odůvodnění usnesení č. 206 a čestné prohlášení) 

 Usnesení č. 207: Krizové opatření o provozu krematorií 
(odůvodnění usnesení č. 207) 

 Usnesení č. 208: Krizové opatření o usnadnění výplaty sociálních dávek 
(odůvodnění usnesení č. 208) 

 Usnesení č. 209: Krizové opatření o provozu datových schránek zdarma 
(odůvodnění usnesení č. 209) 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYKAY49Y
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYKAY8F7
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Ochranne-opatreni-narizeni-o-zakazu-vstupu-do-zemi-s-extremnim-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-26-2-do-11-4-2021.pdf
http://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-02-25
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLAXHWX
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLAXK7X
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-izolace-a-karant%C3%A9ny-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-3.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-02-26
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNJWM
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/duvody-pro-prodlouzeni-nouzoveho-stavu.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Priloha-k-predkladaci-zprave-k-prodlozeni-nouzoveho-stavu_1.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNLHS
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNNIM
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNQ4P
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/organy-verejne-moci.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/UV-c-200-oduvodneni.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNUVW
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/navstevy-ve-zdrav--zarizenich.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNW3G
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/vychazky.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNYQH
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/navstevy-veznice.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUP2VO
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUP4U4
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/kriticka-infrastruktura.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUXYWP
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/pravidelne-lekarske-prohlidky.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUY27F
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUP8E8
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/krematoria.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPAYV
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/poskytovani-soc--davek.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPCV1
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/datove-schranky-ODUVODNENI.pdf


 Usnesení č. 210: Krizové opatření o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince 
pobývající v ČR 
(odůvodnění usnesení č. 210) 

 Usnesení č. 211: Krizové opatření o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních 
služeb 
(odůvodnění usnesení č. 211) 

 Usnesení č. 212: Krizové opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti 
vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let s účinností od 27. února do 21. března 
(odůvodnění usnesení č. 212) 

 Usnesení č. 213: Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu do ČR 
(celé znění nařízení MZd) 

 Usnesení č. 214: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných 
prostředků dýchacích cest 
(celé znění nařízení MZd) 

 Usnesení č. 215: Zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci 
osob nakažených koronavirem 
(odůvodnění usnesení č. 215) 

 Usnesení č. 216: Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 1. do 21. 
března 
(odůvodnění usnesení č. 216)  

o vzor čestného prohlášení v pdf a word 

o vzor formuláře pro cesty mimo okres v pdf a word 

o vzor formuláře pro cesty do místa výkonu práce v pdf a word 

 Usnesení č. 217: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s účinností 
od 1. do 21. března 
(odůvodnění usnesení č. 217) 

Jednání vlády 28. února 2021 

 Usnesení č. 218: Změna krizového opatření o omezení volného pohybu s účinností od 1. 
do 21. března 

Jednání vlády 1. března 2021 

 Usnesení č. 234: čj. 125/21 Návrh zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě 

 Usnesení č. 235: čj. 219/21 Informace k záměru dalšího vývoje vakcíny proti onemocnění 
COVID-19 

 Usnesení č. 236: čj. 218/21 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, ve znění nařízení 
vlády č. 155/2020 Sb 

 Usnesení č. 237: čj. 220/21 Vydání rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z přidané 
hodnoty v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-
2) 

 Usnesení č. 238: čj. 189/21 Návrh řešení zpřístupnění Národní digitální knihovny pro účely 
vzdělávání, vědy a výzkumu jako náhrady omezení služeb knihoven z důvodu pandemie 
koronaviru COVID 19 

 Usnesení č. 239: čj. 221/21 Návrh zákona o některých dalších úpravách v oblasti dávek 
státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPESA
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/UV_oduv_zmena-zamestnavatele.pdf
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https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/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%8Cesk%C3%A9-republiky-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-3.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPQML
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/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-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-3.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPU1Y
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zajisteni-luzek.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPWWU
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/UV-c-216-oduvodneni.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Cestne_prohlaseni___vzor.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Cestne_prohlaseni___vzor.docx
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Formular_pro_cesty_mimo_okres_-_vzor.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Formular_pro_cesty_mimo_okres_-_vzor.docx
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Potvrzeni_zamestnavatele_na_cesty_do_mista_vykonu_prace_-_vzor.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Potvrzeni_zamestnavatele_na_cesty_do_mista_vykonu_prace_-_vzor.docx
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPY62
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/UV-c-217-oduvodneni.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-02-28
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYNPLUWN
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-03-01
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYRDM66G
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBY2GUJKS
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYRDM826
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYRDMA46
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBYPG8WEY
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYRDMC5H
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYRDME8O
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYRDMGUN


 Usnesení č. 240: čj. 222/21 Distribuce osobních ochranných prostředků v souvislosti s 
onemocněním COVID-19 v době vyhlášeného nouzového stavu 

 Usnesení č. 241: Změna krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a 
služeb  (odůvodnění usnesení č. 241) 

 Usnesení č. 242: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví (Celá znění nařízení MZd 
o antigenním testování obyvatel, samotestování zaměstnanců, povinném testování ve 
firmách a povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování) 

Jednání vlády 2. března 2021 

 Usnesení č. 243: Změna krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a 
služeb (odůvodnění usnesení č. 243) 

 Usnesení č. 244: Změna krizového opatření o omezení volného pohybu osob (odůvodnění 
usnesení č. 244) 

 Usnesení č. 245: Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nařizování 
karantény a izolace (Celé znění nařízení MZd) 

 Usnesení č. 246: Změna usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2020 č. 1250, k zajištění 
komunikační kampaně Ministerstva vnitra k digitalizaci státní správy České republiky 

Jednání vlády 3. března 2021 

 Usnesení č. 247: Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb 
akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu (odůvodnění usnesení č. 247) 

Jednání vlády 5. března 2021 

 Usnesení č. 248: Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb 
akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu – studenti (odůvodnění usnesení č. 
248) 

 Usnesení č. 249: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví: 

1. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru 
nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců veřejných zaměstnavatelů, 

2. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru 
nebo antigenu viru SARS CoV-2 pacientů, kterým poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, a 
uživatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, 
domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb 
poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě, 

3. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru 
nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb 
poskytujících dlouhodobou lůžkovou péči nebo domácí péči a poskytovatelů sociálních 
služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo 
domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb poskytujících odlehčovací 
služby v pobytové formě a poskytovatelům pečovatelské služby, poskytovatelů sociálních 
služeb v zařízeních týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení a poskytovatelům 
sociálních služeb poskytujícím osobní asistenci a poskytovatelům pečovatelské služby 

4. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro zaměstnance, kteří si provedli nebo jim 
byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím 
testu poskytnutého zaměstnavatelem, 

5. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro provádění vyšetření poskytovateli 
zdravotních služeb zařazenými do sítě antigenních odběrových center, 

6. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro hlášení výsledků POC antigenních 
testů do Informačního systému infekčních nemocí, 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYRDMJB1
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zmena-krizoveho-opatreni-0241.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Oduvodneni-usneseni-c--241.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYRDMNEU
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-s-ucinnosti-od-2-3-2021-do-odvolani.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-samotestovani-zamestnanci-s-ucinnosti-od-2-3-2021-do-odvolani.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-povinne-testovani-zamestnavatele-s-ucinnosti-od-3-3-2021-do-odvolani.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-povinne-testovani-zamestnavatele-s-ucinnosti-od-3-3-2021-do-odvolani.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-zmena-mimoradneho-opatreni-k-povinnosti-poskytovatelu-k-hlaseni-do-Narodniho-dispecinku-ockovani-ze-dne-13-1-2021.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-03-02
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zmena-krizoveho-opatreni-o-maloochodech--0243.pdf
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https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Oduvodneni-usneseni-c--248.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABYTN8N6X
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https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-povinnost-hlasit-vysledky-z-POC-AG-do-ISIN-s-ucinnosti-od-9-3-2021.pdf


7. změna mimořádného opatření ze dne 1. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, 
o povinném testování zaměstnanců zaměstnavatelů, kteří jsou podnikatelem nebo státním 
nebo národním podnikem, 

8. mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, kterým se nařizuje všem 
provozovnám maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, 
jejichž provoz není zakázán pravidelné provádění zvýšené povrchové dezinfekce 
s virucidním účinkem 

 Usnesení č. 250: Příprava mimořádného opatření o zavedení povinného testování 
zaměstnanců veřejného sektoru na přítomnost onemocnění COVID-19 

Jednání vlády 8. března 2021 

 Usnesení č. 271: čj. 248/21 Posílení výdajů kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních 
věcí v roce 2021 – Cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus 

 Usnesení č. 272: čj. 249/21 Vydání rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně v 
souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) 

 Usnesení č. 273: čj. 250/21 Úhrada převozů pacientů mezi ČR a dalšími evropskými státy z 
prostředků státního rozpočtu 

 Usnesení č. 274: čj. 251/21 Návrh dotačního programu na podporu mimořádného 
finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií 
COVID-19 pro rok 2021 

 Usnesení č. 275: čj. 252/21 Návrh rozdělení finančních prostředků formou mimořádných 
dotačních řízení v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 pro oblast sociálních 
služeb  a sociální práce  

 Usnesení č. 276: čj. 253/21 Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
k možnostem zajištění screeningového testování na COVID-19 ve školách při jejich 
postupném otevírání 

 Usnesení č. 277: čj. 254/21 Program podpory podnikatelů postižených celosvětovým 
šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 "COVID 2021 

 Usnesení č. 278: čj. 255/21 Program Ministerstva průmyslu a obchodu COVID – Nepokryté 
náklady 

 Usnesení č. 279: Odvolání hlavního hygienika 

 Usnesení č. 280: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví: 

1. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro rozhodování o izolaci a karanténních 
opatřeních v případě některých mutací viru SARS-CoV-2 

2. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření vzorků na přítomnost nového 
koronaviru SARS-CoV-2 v případě některých mutací tohoto viru 

Jednání vlády 15. března 2021 

 Usnesení č. 290: čj. 267/21 Návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené 
zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021 

 Usnesení č. 291: čj. 276/21 Vyhodnocení aplikační praxe Metodického pokynu pro 
očkovací kampaň 

 Usnesení č. 292: Změna krizového opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o 
děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let (odůvodnění usnesení č. 292) 

 Usnesení č. 293: Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování 
zaměstnanců (celé znění mimořádného opatření) 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Zmena-mimoradneho-opatreni-k-narizeni-povinneho-testovani-u-zamestnavatelu-ze-dne-1-3-2021-s-ucinnosti-od-9-3-2021-do-odvolani.pdf
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https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBYZE5TOH
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABZ7BZUMO
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zmena-krizoveho-opatreni-0292.pdf
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 Usnesení č. 294: Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu do 
ČR (celé znění ochranného opatření) 

Jednání vlády 18. března 2021 

 Usnesení č. 296: Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb 

 Usnesení č. 297: Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a 
zařízeních sociální péče 

 Usnesení č. 298: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb 

 Usnesení č. 299: Krizové opatření o omezení volného pohybu 

 Usnesení č. 300: Prodloužení krizových opatření do 28. března: 

1. krizové opatření o omezení škol a školských zařízení 

2. krizové opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve 
věku 2 až 10 let 

 Usnesení č. 301: Změna mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví o: 

1. mimořádné opatření o povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest 

2.  mimořádné opatření o pravidlech pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo 
antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců ve školách určených pro děti zaměstnanců IZS 

3. mimořádné opatření o pravidlech pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu 
viru SARS CoV-2 zaměstnanců veřejných zaměstnavatelů 

 Usnesení č. 302: Distribuce testů pro vyšetření přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS 
CoV2 

 Usnesení č. 303: Pořízení testovacích sad antigenních testů do pohotovostních zásob 
státních hmotných rezerv a jejich poskytnutí a distribuci v souvislosti s onemocněním 
COVID-19 školám a školským zařízením 

Jednání vlády 22. března 2021 

 Usnesení č. 306: čj. 272/21 Návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona o mimořádných 
opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020 a o změně některých 
souvisejících zákonů (sněmovní tisk 859) 

 Usnesení č. 308: čj. 301/21 Žádost o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií 
viru SARS-CoV-2 

 Usnesení č. 309: čj. 295/21 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o 
pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony 

 Usnesení č. 310: čj. 302/21 Zajištění zvýšených osobních nákladů krajských hygienických 
stanic Státního zdravotního ústavu a zdravotních ústavů v souvislosti s nepříznivým 
vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené 
koronavirem s označením SARS-CoV-2 

 Usnesení č. 311: čj. 303/21 Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o 
opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti 

 Usnesení č. 312: čj. 304/21 Zajištění přednostních dodávek medicinálního kyslíku pro potřeby 
zdravotnických zařízení 

 Usnesení č. 313: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví: 

1. mimořádné opatření o testování osob samostatně výdělečně činných 

2. mimořádné opatření o testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací 
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http://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-vy%C5%A1et%C5%99en%C3%AD-na-p%C5%99%C3%ADtomnost-SARS-CoV-2-zam%C4%9Bstnanc%C5%AF-%C5%A1kol-a-%C5%A1kolsk%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-s-nezbytnou-p%C3%A9%C4%8D%C3%AD-o-d%C4%9Bti-od-2-do-10-let.pdf
http://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-povinn%C3%A9-testov%C3%A1n%C3%AD-ve%C5%99ejn%C3%AD-zam%C4%9Bstnavatel%C3%A9-pod-50-osob.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABZ9EQS3G
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABZ9EQUB9
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-03-22
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABZDJB7VL
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABZDJBB79
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABZDJBDX1
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBZ9GD29F
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABZDJBFA4
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABZDJBHQK
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/poskytnuti-medicinalniho-kysliku-0312.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABZDJBM6G
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-samotestovani-zamestnancu-a-OSVC-s-ucinnosti-od-28-3-2021.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-nestatnich-neziskovych-organizaci.pdf


3. mimořádné opatření o testování zaměstnanců malých firem 

Jednání vlády 26. března 2021 

 Usnesení č. 314: Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 
(popis epidemiologické situace) 

 Usnesení č. 315: Prodloužení stávajících krizových opatření (odůvodnění usnesení č. 315) 

 Usnesení č. 316: Změna Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách 
vstupu do České republiky (celé znění nařízení MZd) 

 Usnesení č. 317:  čj. 317/21 Problematika zajištění testovacích sad pro pokračování 
testování ve státní správě 

Jednání vlády 29. března 2021 

 Usnesení č. 333: čj. 318/21 Návrh nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021 

 Usnesení č. 334: čj. 322/21 Změny rámcových podmínek podpory COVID-Ubytování II 

 Usnesení č. 337: Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu vycestování do 
zemí s extrémním rizikem nákazy (celé znění nařízení Mzd) 

Jednání vlády 6. dubna 2021 

 Usnesení č. 351: čj. 352/21 Distribuce osobních ochranných prostředků školám a školským 
zařízením v souvislosti s onemocněním COVID-19 

 Usnesení č. 352: čj. 353/21 Pořízení testovacích sad antigenních testů na přítomnost 
onemocnění COVID-19  za účelem jejich poskytnutí školám a školským zařízením 

 Usnesení č. 353: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví: 

1. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o poskytnutí IČO do ISIN (celé znění 
nařízení MZd) 

2. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o termínech poskytování druhé dávky 
očkovacích vakcín (celé znění nařízení MZd) 

3. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o poskytování akutní lůžkové péče a 
následné lůžkové péče (celé znění nařízení MZd) 

4. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu návštěv ve zdravotnických 
zařízeních a zařízeních sociálních služeb od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd) 

5. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o vycházkách v zařízeních sociálních služeb 
od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd) 

6. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, 
věznicích a detenčních ústavech od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd) 

7. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodu a služeb 
od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd) 

8. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků ve školách od 12. 
dubna (celé znění nařízení Mzd) 

9. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování zaměstnanců škol a školských 
zařízení od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd) 

10. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků u přijímacích zkoušek (celé 
znění nařízení Mzd) 

11. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků úst a nosu 
od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd) 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Zmena-mimoradneho-opatreni-k-narizeni-povinneho-testovani-zamestnancu-ze-dne-1-3-2021-s-ucinnosti-od-24-3-2021-do-odvolani.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-03-26
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/prodlouzeni-nouzoveho-stavu-0314.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Vyvoj-epidemie-Covid-19_1.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/prodlouzeni-krizovych-opatreni-0315.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/oduvodneni-c--315.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABZGS577G
http://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABZGS597Z
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABZGS5BEO
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-03-29
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABZMAWB6L
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBZKBYNMJ
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABZMAWDRU
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABZMAWKCR
http://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Ochranne-opatreni-narizeni-o-zakazu-vstupu-do-zemi-s-extremnim-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-12-4-2021.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-04-06
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABZVA2EU2
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABZVA2GCS
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABZVA2JM4
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-poskytnut%C3%AD-informac%C3%AD-mezi-V%C5%A1eobecnou-zdravotn%C3%AD-poji%C5%A1%C5%A5ovnou-%C4%8CR-a-%C3%9AZIS-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-10.-4.-2021.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-poskytnut%C3%AD-informac%C3%AD-mezi-V%C5%A1eobecnou-zdravotn%C3%AD-poji%C5%A1%C5%A5ovnou-%C4%8CR-a-%C3%9AZIS-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-10.-4.-2021.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-interval-pro-pod%C3%A1n%C3%AD-druh%C3%A9-d%C3%A1vky-vakc%C3%ADny-proti-covid-19-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-10.-4.-2021.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-poskytovatel%C3%A9-zdravotn%C3%ADch-slu%C5%BEeb-a-poskytovatel%C3%A9-l%C5%AF%C5%BEkov%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-7.-4.-2021.pdf
http://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-omezen%C3%AD-n%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bv-v%C4%9Bznice-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.4.2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
http://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-podm%C3%ADnky-vych%C3%A1zek-u-poskytovatel%C5%AF-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.-4.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/od-pondeli-se-s-koncem-nouzoveho-stavu-uvolni-cast-restrikci--do-skol-a-skolek-se-vrati-prvni-deti-187560/
http://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-omezen%C3%AD-obchodu-a-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.-4.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
http://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-%C5%BE%C3%A1k%C5%AF-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf
http://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-zam%C4%9Bstnanc%C5%AF-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf
http://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-u-p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%ADch-zkou%C5%A1ek-s-platnost%C3%AD-od-26.-dubna-2021.pdf
http://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-u-p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%ADch-zkou%C5%A1ek-s-platnost%C3%AD-od-26.-dubna-2021.pdf
http://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-ochrana-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.4.2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf


12. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu škol a školských zařízení 
od 12. dubna (celé znění nařízení Mzd) 

Jednání vlády 12. dubna 2021 

 Usnesení č. 366: čj. 370/21 Vydání rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty v 
souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) 

 Usnesení č. 367: čj. 371/21 Návrh na vytvoření mimořádného dotačního titulu pro dětské 
skupiny pro rok 2021 

 Usnesení č. 372: čj. 375/21 Návrh na vytvoření dotačního programu na úhradu nákladů na 
sekvenování vzorků na SARS-CoV-2 

 Usnesení č. 373: čj. 377/21 Program COVID III – Úprava Invest 

 Usnesení č. 374: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické 
stanice Ústeckého kraje s účinností od 12. dubna 

1. mimořádné opatření o omezení provozu maloobchodu a služeb 

2. mimořádné opatření o omezení provozu škol a školských zařízení 

 Usnesení č. 375: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví: 

1. mimořádné opatření o omezení provozu škol a školských zařízení 

2. změna mimořádného opatření o testování žáků ve školách 

3. mimořádné opatření o poskytování sociálních služeb terénní formou 

4. změna mimořádného opatření o omezení shromažďování 

 čj. 354/21 Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních 
učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 15. do 31. března 2021 

Jednání vlády 19. dubna 2021 

 Usnesení č. 388: čj. 405/21 Vyhodnocení aplikační praxe Metodického pokynu pro 
očkovací kampaň – pravidelná aktualizace 

 Usnesení č. 389: čj. 406/21 Poskytnutí daru Ukrajině v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území této republiky a zabezpečení 
přepravy tohoto daru 

 Usnesení č. 390: čj. 407/21 Zajištění a distribuce antigenních testů určených pro 
sebetestování osobám bez přístřeší s cílem řešení epidemie onemocnění COVID-19 
způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 

 Usnesení č. 391: čj. 404/21 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o 
mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě 

 Usnesení č. 392: čj. 408/21 Prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu 
podpory zaměstnanosti Antivirus 

 Usnesení č. 393: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví: 

1. mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol 

2. mimořádné opatření o testování studentů vysokých škol 

3. změna mimořádného opatření o testování žáků ve školách 

4. změna mimořádného opatření o omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a 
poskytování služeb 

5. změna mimořádného opatření o nošení ochranných prostředků dýchacích cest 

6. mimořádné opatření o poskytnutí IČO do ISIN 

http://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-opat%C5%99en%C3%AD-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch-s-1.-f%C3%A1z%C3%AD-rozvoln%C4%9Bn%C3%AD-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.-4.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-04-12
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAC23B6X6Z
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAC23B6ZJC
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAC23B7BDF
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAC23B7D1A
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/mimoradna-opatreni-0374.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-maloobchodu-0374.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-skol-0374.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/mimoradna-opatreni-MZd-0375.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-skol-0375.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-zaku-0375.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimoradni-opatreni-omezeni-poskytovani-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-13-4-2021-do-odvolani.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-shromazdovani-0375.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-04-19
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC2AATU5V
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC2AATWGV
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC2AATYSU
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC2AAU398
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC2AAU51O
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/mimoradna-opatreni-0393.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/provoz-skol-0393.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/vysoke-skoly-0393.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/opatreni-zaci-0393.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/priloha-4-0393.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/priloha-5-0393.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ISIN-0393.pdf


Jednání vlády 22. dubna 2021 

 Usnesení č.395:  Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví: 

1. změna mimořádného opatření o provozu škol a školských zařízení 

2. změna mimořádného opatření o omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a 
poskytování služeb 

3. změna mimořádného opatření o testování žáků a studentů ve školách 

 čj. 419/21 Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních 
učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 1. do 15. dubna 2021 

Jednání vlády 23. dubna 2021 

 Usnesení č. 396: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení 
maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 26. dubna 
(Celé znění nařízení MZd) 

Jednání vlády 26. dubna 2021 

 Usnesení č. 398: čj. 363/21 Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v 
oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 v roce 2021 

 Usnesení č. 415: čj. 427/21 Schválení zastřešujícího schématu pro poskytování podpor 
podle článku 3.1 Dočasného rámce EK 

 Usnesení č. 416: čj. 428/21 Vydání rozhodnutí o prominutí daně z příjmů v souvislosti s 
mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) 

 Usnesení č. 417: čj. 429/21 Potřebné finanční prostředky na odměny za období COVID-19 
určené pro zaměstnance u poskytovatelů lůžkové péče v roce 2021 

 Usnesení č. 418: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví: 

1. mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol 

2. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb 
a poskytování služeb 

3. mimořádné opatření, kterým se mění mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky 
testování dětí, žáků a studenů ve školách 

4. mimořádné opatření, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků 
dýchacích cest 

 Usnesení č. 419: Ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví: 

1. ochranné opatření, kterým se s účinností ode dne 27. dubna 2021 od 00:00 hod. stanoví 
protiepidemická opatření před zavlečením onemocnění COVID-19 za zahraničí na území 
České republiky 

2. ochranné opatření, kterým se s účinností ode dne 27. dubna 2021 od 00:00 hod. do dne 31. 
května 2021 do 23:59 hod. nařizuje všem občanům České republiky a cizincům s bydlištěm 
na území České republiky zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění 
COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2 

Jednání vlády 29. dubna 2021 

 Usnesení č. 420: čj. 447/21 Režim testování studentů vysokých škol 

 Usnesení č. 421: čj. 448/21 Dar Indické republice v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území této republiky a zabezpečení 
přepravy tohoto daru 

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-04-22
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/mimoradna-opatreni-0395.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/mimoradna-opatreni-priloha1-0395.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/mimoradna-opatreni-priloha2-0395.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/mimoradna-opatreni-priloha3-0395.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-04-23
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/mimoradne-opatreni3-0396.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-obchodu-a-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-26.-4.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-04-26
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAC2HBYEO7
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAC2HBZJT5
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAC2HBZL4H
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAC2HBZNLK
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/mimoradna-opatreni-0418.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/provoz-skol-0418.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchod-0418.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-zaku-0418.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ochranna-dychacich-cest-0418.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ochranna-opatreni-0419.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/vstup-do-CR-0419.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/rizikove-zeme-0419.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-04-29
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAC2KERK0O
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAC2KERMK3


 Usnesení č. 422: Poskytnutí testovacích sad antigenních testů na přítomnost onemocnění 
covid-19 Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 

 Usnesení č. 423: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví: 

1. mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol 

2. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb 
a poskytování služeb 

3. změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a 
studenů ve školách 

4. změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování zaměstnanců škol a 
školských zařízení 

 Usnesení č. 424: Záměr dalších změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví 

Jednání vlády 3. května 2021 

 Usnesení č. 432: čj. 463/21 Návrh na zajištění očkování členů diplomatických misí, 
konzulárních úřadů a úřadoven mezinárodních organizací a členů jejich rodin, 
akreditovaných v České republice, proti onemocnění covid-19 způsobenému virem SARS-
CoV-2 
Předkládá: ministr zahraničních věcí 

 Usnesení č. 433: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví: 

1. mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol s účinností od 10. 
května 

2. změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje 
zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 4. května 

3. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb 
a poskytování služeb s účinností od 10. května 

4. změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol s účinností 
od 4. května 

5. změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování studentů vysokých 
škol s účinností od 4. května 

6. mimořádné opatření, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků 
dýchacích cest s účinností od 10. května 

Jednání vlády 6. května 2021 

 Usnesení č. 434: čj. 473/21 Návrh nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021 

 Usnesení č. 435: čj. 477/21 Darování sad antigenních testů na přítomnost onemocnění 
COVID-19 za účelem jejich poskytnutí školám a školským zařízením 

 Usnesení č. 436: čj. 478/21 Vyslovení souhlasu se stanovením dalších finančních 
prostředků státního rozpočtu na výdaje spojené s činností škol 

 Usnesení č. 437: čj. 479/21 Pokračování programů COVID 2021 a COVID – Nepokryté 
náklady 

 Usnesení č. 438: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví: 

1. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb 
a poskytování služeb s účinností od 10. května 

2. změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol s účinností 
od 10. května 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAC2KERPER
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/mimoradna-opatreni-0423.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/provoz-vysokych-skol-0423.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchod-a-sluzby-0423.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-zaku-0423.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-zamestnancu-0423.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/dalsi-zmeny-mimoradnych-opatreni-0424.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-05-03
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC2Q9Z2WG
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/mimoradna-opatreni-0433.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/provoz-vysokych-skol-0433.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchod-od-4--kvetna-0433.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchody-od-10--kvetna-0433.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/vysoke-skoly-od-4--kvetna-0433.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-studentu-0433.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/noseni-ochrannych-prostredku-0433.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-05-06
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC2SB7C1K
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNC2QD7MCZ
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC2SB7EY7
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC2SB7GUA
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC2SB7JE8
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/mimoradna-opatreni0438.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchody-0438.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-skol-0438.pdf


3. změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a 
studenů ve školách s účinností od 10. května 

4. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro rozhodování o izolaci a karanténních 
opatřeních v případě některých mutací viru SARS-CoV-2 s účinností od 7. května 

 čj. 475/21 Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních 
učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 15. dubna do 30. dubna 2021 

Jednání vlády 10. května 2021 

 Usnesení č. 446: čj. 491/21 Dofinancování programu podpory malých podniků postižených 
celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 
„OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ 

 Usnesení č. 448: Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví: 

1. změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje 
zboží a služeb a poskytování služeb 

2. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb 
a poskytování služeb 

3. mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky pro návštěvy zdravotnických zařízení a 
pobytových zařízení sociálních služeb 

4. mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky pro poskytování sociálních služeb v 
terénní formě 

5. mimořádné opatření,  kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve 
školách 

6. mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol 

 Usnesení č. 449: Záměr dalších změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví 

Jednání vlády 14. května 2021 

 Usnesení č. 450: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví: 

1. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb 
a poskytování služeb s účinností od 17. května 

2. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro zaměstnance a osoby samostatně 
výdělečně činným, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost 
antigenu viru SARS CoV-2 s účinností od 15. května 

Jednání vlády 17. května 2021 

 Usnesení č. 471: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví: 

1. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb 
a poskytování služeb 

2. změna mimořádného opatření, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných 
prostředků dýchacích cest 

3. mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol 

4. změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a 
studenů ve školách 

5. změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování studentů vysokých 
škol 

6. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro konání škol v přírodě 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-zaku-0438.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/pravidla-pro-izolaci-0438_1.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-05-10
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAC2XBERI4
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/mimoradna-opatreni-0448.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zmena-opatreni-maloobchody-0448.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchody-0448_1.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/navstevy-ve-zdravotnickych-zarizenich-0448.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/socialni-sluzby-tereni-formou-0448.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-zaku-0448.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/provoz-skol-0448.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zmeny-mimoradnych-opatreni-0449.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-05-14
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/mimoradna-opatreni-0450.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchody-0450.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-zamestnancu-0450.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-05-17
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/mimoradna-opatreni-0471.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchody-a-sluzby-0471.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ochranne-prostredky-dychacich-cest-0471.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/provoz-skol-0471.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-zaku-0471.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-na-VS-0471.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/skoly-v-prirode-0471.pdf


Jednání vlády 21. května 2021 

 Usnesení č. 472: čj. 522/21 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění 
COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů 

 Usnesení č. 474: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví: 

1. změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví lhůta pro uznávání prodělání onemocnění 
COVID-19 

2. změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol 

Jednání vlády 24. května 2021 

 čj. 528/21 Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních 
učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 1. května do 15. května 2021 

 Usnesení č. 485: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví: 

1. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb 
a poskytování služeb 

2. změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol 

3. změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a 
studentů ve školách 

4. mimořádné opatření o testování obyvatel na SARS CoV 2 

5. změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje 
zboží a služeb a poskytování služeb 

Jednání vlády 28. května 2021 

 Usnesení č. 486: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví: 

1. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb 
a poskytování služeb 

2. mimořádné opatření o testování obyvatel na SARS-CoV-2 

 Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu do České republiky 

Jednání vlády 31. května 2021 

 Usnesení č. 503: čj. 557/21 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

 Usnesení č. 504: čj. 567/21 Vydání rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty v 
souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2). 

 Usnesení č. 505: čj. 568/21 Prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu 
podpory zaměstnanosti Antivirus 

 Usnesení č. 506: čj. 569/21 Materiál o snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií 
koronaviru prostřednictvím pokračování dotačního programu AGRICOVID 
POTRAVINÁŘSTVÍ 

 Usnesení č. 507: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví: 

1. změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje 
zboží a služeb a poskytování služeb 

2. změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol 

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-05-21
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC3BDL64S
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNC37J4LGL
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC3BDLBFF
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC3BDLDKQ
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC3BDLF3A
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-05-24
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/mimoradna-opatreni-0485.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchody-a-sluzby-0485.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-skol-0485.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-prijimaci-zkousky-0485.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-obyvatel-0485.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchody-od-25-5-0485.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-05-28
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/mimoradna-opatreni-0486.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/stravovaci-sluzby-0486.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-obyvatel-0486.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-05-31
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC3L9UH6Y
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSC3FHP2KP
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC3L9KC1I
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC3L9KJPA
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC3L9KL4V
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/mimoradna-opatreni-0507.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchody-0507.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/skoly-0507.pdf


3. změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest 

4. změna mimořádného opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování 

Jednání vlády 7. června 2021 

 Usnesení č. 527: čj. 600/21 Vyslovení souhlasu s využitím finančních prostředků státního 
rozpočtu na výdaje k zajištění letních vzdělávacích kempů zaměřených na snižování 
negativních dopadů pandemie COVID 19 na děti od 6 do 15 let 

 Usnesení č. 529: čj. 602/21 Zajištění distribuce osobních ochranných prostředků 
v souvislosti s onemocněním COVID-19 do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

 Usnesení č. 530: čj. 604/21 Stav realizace programu COVID 2021 

 Usnesení č. 531: čj. 605/21 Stav realizace programu COVID – Nepokryté náklady 

 Usnesení č. 532: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví: 

1. omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytování služeb od 8. června 2021, 

2. ochrana dýchacích cest od 8. června 2021, 

3. plán očkování osob určených k očkování od 8. června 2021, 

4. zrušení mimořádných opatření, kterými se stanovuje povinnost testování na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu, k 1. červenci 2021, 

5. podmínky návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb od 8. 
června 2021, 

6. interval pro podání druhé dávky vakcíny proti covid-19 od 11. června 2021, 

7. omezení provozu škol a školských zařízení od 8. června 2021, 

8. změna pravidel pro konání škol v přírodě od 8. června 2021, 

9. mimořádné opatření, kterým se mění mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení 
maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb. 

Jednání vlády 14. června 2021 

 Usnesení č. 549: čj. 640/21 Navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta 
republiky v roce 2021 na neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Správa Pražského 
hradu v důsledku výpadku výnosů z důvodu nutných karanténních opatření souvisejících s 
pandemií COVID-19 

 Usnesení č. 550: čj. 628/21 Projednání zprávy o výsledcích provedených auditů projektů 
ČVUT podněcujících rozvoj leteckého průmyslu a kosmonautiky v ČR a s tím související 
aktualizace návratné finanční výpomoci pro tyto projekty 

 Usnesení č. 551: čj. 641/21 Záměr k rozšíření programu podpory Ministerstva průmyslu a 
obchodu a Ministerstva kultury „COVID-KULTURA“ 

 Usnesení č. 552: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví: 

1. mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb 
a poskytování služeb od 1. července, 

2. změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest od 15. června, 

3. změna mimořádného opatření, kterým se stanoví podmínky nařizování izolace a karantény 
od 15. června, 

4. změna mimořádného opatření, kterým se stanoví povinnost testování na přítomnost viru 
SARS CoV 2 nebo jeho antigenu na vysokých školách od 15. června. 

 čj. 609/21 Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních 
učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 16. května do 31. května 2021 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ochrana-dychacich-cest-0507.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ockovani-0507.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-06-07
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC3TJ8SZ6
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC3TJ8WGN
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC3TJ8Y26
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC3TJ92C4
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC3TJ94WI
https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-8-6-2021/
https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-8-6-2021-do-odvolani/
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Mimoradne-opatreni-stanoveni-planu-ockovani-osob-urcenych-k-ockovani-s-ucinnosti-od-8-6-2021-do-dovolani.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/MO-MZ-zruseni-testovani.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/MO-MZ-zruseni-testovani.pdf
https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-navstevy-ve-zdravotnickych-zarizenich-a-zarizenich-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-8-6-2021-do-odvolani/
https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-navstevy-ve-zdravotnickych-zarizenich-a-zarizenich-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-8-6-2021-do-odvolani/
https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-interval-pro-podani-druhe-davky-vakciny-proti-covid-19-s-ucinnosti-od-11-6-2021/
https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-8-6-2021-do-odvolani/
https://www.mzcr.cz/zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-19-5-2021-k-pravidlum-pro-konani-skol-v-prirode-s-ucinnosti-od-8-6-2021/
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zmena-maloobchod---kultura-14_6.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zmena-maloobchod---kultura-14_6.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-06-14
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAC42CU8V6
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAC42CUADZ
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAC42CUC8Y
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/mimoradna-opatreni-0552.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchody-2.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ochrana-dychacich-cest-0552.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/izolace-a-karantena-0552.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-0552.pdf


Jednání vlády 21. června 2021 

 Usnesení č. 573: čj. 654/21 Návrh na zvýšenou podporu v sektoru kultury v souvislosti s 
pandemií koronaviru COVID 19 na sektor kultury v roce 2021 

 Usnesení č. 574: čj. 669/21 Návrh nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u 
osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát 

 Usnesení č. 575: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví: 

1. změna mimořádného opatření k provozu maloobchodu a služeb od 22. června, 

2. mimořádné opatření k provozu maloobchodu a služeb od 26. června, 

3. změna mimořádného opatření k provozu škol a školských zařízení od 22. června. 

Jednání vlády 28. června 2021 

 Usnesení č. 593: čj. 710/21 Vydání rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty 
v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) 

 Usnesení č. 594: čj. 703/21 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/2020 Sb., o 
distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění 
COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o 
změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o 
veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

 Usnesení č. 595: čj. 671/21 Návrh mimořádného dotačního programu pro poskytovatele 
lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy 
psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-
19 

 Usnesení č. 596: čj. 711/21 Screeningové testování dětí a žáků v základním a středním 
vzdělávání v září 2021 

 Usnesení č. 597: čj. 712/21 Pokračování komunikační kampaně Ministerstva zdravotnictví 
k očkování proti covid-19 v ČR 

 Usnesení č. 599: čj. 713/21 Prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu 
podpory zaměstnanosti Antivirus do 31. 10. 2021 

 Usnesení č. 600: čj. 653/21 Minimalizace dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na 
vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související 

 Usnesení č. 604: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví: 

1. změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest 

2. mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol 

3. mimořádné opatření o diskriminačním RT-PCR vyšetření 

4. mimořádné opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování 

Jednání vlády 1. července 2021 

 Usnesení č. 606: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví: 

1. změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví očkování jako výjimka z některých 
povinností 

2. změna mimořádného opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování 

Jednání vlády 12. července 2021 

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-06-21
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC4A8WLCO
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC4A8WNSU
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSC3SFNT96
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/uv210621-0575.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/w210621b-0575.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/w210621a-0575.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/w210621c-0575.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-06-28
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC4H9U8VJ
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC4H9UAQ5
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNC4E8UNRT
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC4H9UCRZ
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC4H9UEWX
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC4H9UGG5
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC4H9ULLT
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC4H9UNQ1
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/mimoradna-opatreni-0604.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ochrana-dychacich-cest-0604.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/provoz-skol-0604.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/diskriminacni-RT-PCR-test-0604.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ockovani-0604.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-07-01
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/mimoradna-opatreni-0606.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ockovani-jako-vyjimka-z-povinnosti-0606.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/plan-ockovani-osob-0606.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-07-12


 Usnesení č. 632: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se určuje termín 
pro podání druhé dávky léčivého přípravku – očkovací látky proti onemocnění COVID-19 
(celé znění nařízení MZd) 

 Usnesení č. 633: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví 
povinnost pořadatele hromadné akce s účastí větší než 1000 osob tuto akci ohlásit předem 
místně příslušné krajské hygienické stanici (celé znění nařízení MZd) 

 čj. 667/21 Zpráva vládě České republiky o činnosti projektu Chytrá karanténa 2.0 – za 
období od 1. ledna do 31. května 2021 

 čj. 755/21 Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních 
učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 1. června do 15. června 2021 

Jednání vlády 19. července 2021 

 Usnesení č. 667: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel 
na přítomnost viru SARS-CoV-2 od 1. září 2021 

Jednání vlády 26. července 2021 

 Usnesení č. 698: Změna Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách 
provozu škol a školských zařízení (celé znění nařízení MZd) 

 Usnesení č. 699: Změna Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení 
maloobchodu a poskytování služeb (celé znění nařízení MZd) 

 Usnesení č. 700: Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, který se stanovuje 
povinnost operátorům zasílat tzv. welcome sms (celé znění nařízení MZd) 

Jednání vlády 30. července 2021 

 Usnesení č. 705: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných 
prostředků dýchacích cest (celé znění nařízení MZd) 

Jednání vlády 16. srpna 2021 

 Usnesení č. 710: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují 
podmínky pro osobní přítomnost dětí a žáků na vzdělávání nebo při poskytování školských 
služeb, podmínky výkonu práce zaměstnanců škol a školských zařízení a podmínkách 
ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních vysokých škol s účinností od 
31. srpna (celé znění nařízení MZd) 

 Usnesení č. 711: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných 
prostředků dýchacích cest s účinností od 31. srpna (celé znění nařízení MZd) 

 Usnesení č. 712: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení 
maloobchodního podeje a služeb s účinností od 1. září (celé znění nařízení MZd) 

Jednání vlády 19. srpna 2021 

 Usnesení č. 713: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 od 1. září 2021 (celé znění nařízení MZd) 

 Usnesení č. 714: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu 
maloobchodního prodeje a služeb od 1. září 2021 (celé znění nařízení MZd) 

Jednání vlády 23. srpna 2021 

 Usnesení č. 755: čj. 937/21 Vydání rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty v 
souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) 

 Usnesení č. 756: čj. 936/21 Stav realizace programu COVID – Nepokryté náklady 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/mimoradne-opatreni---druha-davka-0632.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/druha-davka-0632.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/mimoradne-opatreni---ohlaseni-akci-0633.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ohlaseni-akci-0633.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-07-19
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv210719-0667.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/w210719a-0667.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/w210719a-0667.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-07-26
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC5DBTYTI
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC5DBU23N
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC5DBU4S7
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC5DBU6V9
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC5DBU8IJ
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC5DBUA0X
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-07-30
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC5EJQUQX
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC5EJQXSI
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-08-16
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAC6296ACX
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAC6296C3Z
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAC6296EE7
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAC6296GCY
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAC6296JOE
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAC6296LML
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-08-19
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/testovani-obyvatel---usneseni-0713.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/testovani-obyvatel-odd-1-9-0713.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/omezeni-maloobchodu-a-sluzeb---usneseni-0714.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/omezeni-maloobchodu-a-sluzeb.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-08-23
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAC6AGWGFO
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAC6AGWJXV


 Usnesení č. 758: Zrušení usnesení vlády České republiky k mimořádnému opatření 
Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel na přítomnost viru SARS-CoV-2 

 čj. 892/21 Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních 
učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 1. července do 15. července 
2021 

 čj. 896/21 Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních 
učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 16. července do 31. července 
2021 

Jednání vlády 30. srpna 2021 

 Usnesení č. 772: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování zaměstnanců v 
sociálních službách 

 Usnesení č. 773: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování klientů a 
uživatelů pobytových sociálních služeb 

 čj. 964/21 Informace o připravované veřejné zakázce s názvem "Druhá fáze komunikační 
kampaně na podporu očkování proti Covid-19" 

Jednání vlády 10. září 2021 

 Usnesení č. 775: Změna Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení 
maloobchodního prodeje a služeb (celé znění nařízení MZd) 

 Usnesení č. 776: Změna Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví o testování 
pacientů v dlouhodobé lůžkové péči a uživatelů pobytových sociálních služeb a o testování 
zaměstnanců v dlouhodobé lůžkové péči a sociálních službách (celé znění nařízení MZd) 

Jednání vlády 13. září 2021 

 Usnesení č. 807: čj. 1025/21 Zajištění zvýšených osobních nákladů krajských hygienických 
stanic a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR v souvislosti s plněním 
mimořádných úkolů souvisejících s vývojem epidemiologické situace ve výskytu 
onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem s označením SARS-CoV-2 

Jednání vlády 20. září 2021 

 Usnesení č. 834: čj. 1064/21 Zpráva o finální potřebě finančních prostředků na realizaci 
programu COVID – Nepokryté náklady 

 čj. 1056/21 Třetí fáze komunikační kampaně na podporu očkování proti Covid-19 

Jednání vlády 27. září 2021 

 Usnesení č. 853: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení 
maloobchodního prodeje a služeb (celé znění nařízení MZd) 

 Usnesení č. 854: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o ochraně dýchacích cest 
při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 (celé znění 
nařízení MZd) 

Jednání vlády 11. října 2021 

 Usnesení č. 892: čj. 1157/21 Pořízení pohotovostních zásob pro Ministerstvo zdravotnictví - 
mrazicí boxy 

 čj. 1122/21 Zpráva Poslanecké sněmovně o opatřeních učiněných ve stavu pandemické 
pohotovosti – za období od 1. září 2021 do 15. září 2021 

 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAC6AGWNSL
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-08-30
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAC6FAJUTW
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/w210830a-0772.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/w210830a-0772.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAC6FAJYYE
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/w210830a-0773.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/w210830a-0773.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-09-10
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-maloobchodu-a-sluzeb-0775.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-maloobchodu-a-sluzeb---priloha-0775.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-ve-zdravotnictvi-a-socialnich-sluzbach-0776.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-ve-zdravotnictvi-a-socialnich-sluzbach---priloha-0776.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-09-13
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAC6WBLPUH
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-09-20
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC768X4F7
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-09-27
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/omezeni-maloobchodu-a-sluzeb-0853.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-maloobchodn%C3%ADho-prodeje-a-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-30.-9.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/ochrana-dychacich-cest-0854.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-k-ochran%C4%9B-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-p%C5%99i-volb%C3%A1ch-do-Poslaneck%C3%A9-sn%C4%9Bmovny-Parlamentu-%C4%8CR-v-roce-2021.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-k-ochran%C4%9B-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-p%C5%99i-volb%C3%A1ch-do-Poslaneck%C3%A9-sn%C4%9Bmovny-Parlamentu-%C4%8CR-v-roce-2021.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-10-11
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAC7S9EKN7


Jednání vlády 18. října 2021 

 Usnesení č. 897: čj. 1162/21 O souhlasu s poskytnutím tří peněžních darů do zahraničí ze 
Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC v roce 2021 

 Usnesení č. 908: čj. 1187/21 Vydání rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty 
v souvislosti s mimořádnou událsotí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2). 

 čj. 1148/21 Zpráva o dopadech pandemie covid-19 na vzdělávání 

Jednání vlády 20. října 2021 

 Usnesení č. 915: Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení 
maloobchodního prodeje a poskytování služeb s účinností od 1. listopadu (celé znění 
nařízení MZd) 

 Usnesení č. 916: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel na 
přítomnost viru SARS CoV 2 s účinností od 1. listopadu (celé znění nařízení MZd) 

 Usnesení č. 917: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných 
prostředků dýchacích cest s účinností od 25. října (celé znění nařízení MZd) 

Jednání vlády 25. října 2021 

 čj. 1079/21 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 248/2007 Sb., o ocenění 
v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví 

 Usnesení č. 947: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém testování 
ve školách s účinností od 1. listopadu (celé znění nařízení MZd) 

 Usnesení č. 948: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest 
s účinností od 1. listopadu (celé znění nařízení MZd) 

 čj. 1218/21 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o 
změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
243/2020 Sb., 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 

 čj. 1222/21 Možnosti využití programu Antivirus a dalších nástrojů MPSV k řešení současné 
situace na trhu práce 

 čj. 1174/21 Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních 
učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 16. září do 30. září 2021 

Jednání vlády 1. listopadu 2021 

 Usnesení č. 949: Využití a distribuce testovacích sad antigenních testů na přítomnost 
onemocnění COVID-19 za účelem jejich poskytnutí školám a školským zařízením 

 Usnesení č. 950: Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o 
screeningovém testování ve školách (celé znění nařízení MZd) 

Jednání vlády 5. listopadu 2021 

 čj. 1260/21 Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních 
učiněných  ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 1. října do 15. října 2021 

 čj. 1284/21 Čtvrtá fáze komunikační kampaně na podporu očkování proti Covid-19 

 čj. 1285/21 Zajištění efektivní obměny a spotřeby osobních ochranných prostředků, 
zdravotnických prostředků a dezinfekce pořízených do státních hmotných rezerv 

 čj. 1290/21 Změny rámcových podmínek podpory COVID-Ubytování II 

 čj. 1291/21 Návrh využití druhé tranše prostředků REACT-EU v ČR 

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-10-18
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC7Z9KXRF
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC7Z9LNSB
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-10-20
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-maloobchodu-0915.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-maloobchodu---cele-zneni-0915.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-maloobchodu---cele-zneni-0915.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-obyvatel-0916.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-obyvatel---cele-zneni-0916.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ochrana-dychacich-cest-0917.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ochrana-dychacich-cest---cele-zneni-0917_1.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-10-25
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNC4XCBVPX
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-ve-skolach-0947.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-ve-skolach-cele-zneni-0947_1.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ochrana-dychacich-cest-0948.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ochrana-dychacich-cest-cele-zneni-0948.pdf
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNC82EYDR5
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-11-01
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/poskytnuti-testovacich-sad-0949.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-ve-skolach-0950.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-ve-skolach-cele-zneni-0950.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-11-05


 čj. 1293/21 Dar Lotyšské republice v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území této republiky 

 čj. 1294/21 Zpráva o činnosti projektu Chytrá karanténa 2.0 za 3. čtvrtletí 2021 

 Usnesení č. 994: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje 
omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 22. 
listopadu (celé znění nařízení MZd) 

 Usnesení č. 995: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují 
podmínky návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb (celé 
znění nařízení MZd) 

Jednání vlády 10. listopadu 2021 

 Usnesení č. 999: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o diskriminačním RT-PCR 
vyšetření s účinností od 15. listopadu (celé znění nařízení MZd) 

 Usnesení č. 1000: Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování 
zaměstnanců v dlouhodobé lůžkové péči a sociálních službách s účinností od 15. listopadu 
(celé znění nařízení MZd) 

 Usnesení č. 1001: Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o ochraně 
dýchacích cest s účinností od 15. listopadu (celé znění nařízení MZd) 

 Usnesení č. 1002: Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se 
mění mimořádné opatření, kterým se stanovují pravidla provedení očkování s účinností od 
15. listopadu (celé znění nařízení MZd) 

 Usnesení č. 1003: Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se 
mění mimořádné opatření, kterým se stanovují pravidla vykazování očkování s účinností od 
15. listopadu (celé znění nařízení MZd) 

 čj. 1316/21 Informace pro vládu České republiky o zajištění očkování proti onemocnění 
covid-19 způsobenému virem SARS-CoV-2 pro osoby, které legálně pobývají na území ČR 
a nejsou pojištěnci podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Jednání vlády 12. listopadu 2021 

 Usnesení č. 1018: Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o 
screeningovém testování ve školách (celé znění nařízení MZd) 

Jednání vlády 15. listopadu 2021 

 Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění mimořádné 
opatření, kterým se stanovují pravidla provedení očkování s účinností od 16. listopadu (celé 
znění nařízení MZd) 

Jednání vlády 18. listopadu 2021 

 Usnesení č. 1028: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje 
omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 22. 
listopadu (celé znění nařízení MZd) 

 Usnesení č. 1029: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel na 
přítomnost viru SARS CoV 2 s účinností od 22. listopadu (celé znění nařízení MZd) 

 Usnesení č. 1030: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují 
podmínky návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb 
s účinností od 22. listopadu (celé znění nařízení MZd) 

 Usnesení č. 1031: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují 
podmínky návštěv ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchody-a-sluzby-0994.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchody-a-sluzby-cele-zneni-0994.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/navstevy-v-socialnich-zarizenich-0995.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/navstevy-v-socialnich-zarizenich-cele-zneni-0995.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/navstevy-v-socialnich-zarizenich-cele-zneni-0995.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-11-10
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/diskriminacni-RT-PCR-vysetreni-0999.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/diskriminacni-RT-PCR-vysetreni--cele-zneni-0999.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-v-zarizenich-socialni-pece-1000.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-v-zarizenich-socialni-pece--cele-zneni-1000.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ochrana-dychacich-cest-1001.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ochrana-dychacich-cest--cele-zneni-1001.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/pravidla-provadeni-ockovani-1002.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/pravidla-provadeni-ockovani--cele-zneni-1002.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/pravidla-vykazovani-ockovani-1003.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/pravidla-vykazovani-ockovani--cele-zneni-1003.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-11-12
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-ve-skolach-1018.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-ve-skolach--cele-zneni-1018.pdf
http://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-11-15
https://www.mzcr.cz/zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-28-6-2021-kterym-se-stanovi-plan-ockovani-osob-urcenych-k-ockovani-s-ucinnosti-od-16-11-2021/
https://www.mzcr.cz/zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-28-6-2021-kterym-se-stanovi-plan-ockovani-osob-urcenych-k-ockovani-s-ucinnosti-od-16-11-2021/
http://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-11-18
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/omezeni-maloobchodu-1028.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/NANAC8W9TDH1
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/testovani-obyvatel-1029.pdf
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/testovani-obyvatel--cele-zneni-1029.pdf
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/navstevy-v-socialnich-zarizenich-1030.pdf
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/navstevy-v-socialnich-zarizenich--cele-zneni-1030.pdf
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/navstevy-ve-veznicich-1031.pdf


detence a v zařízeních pro zajištění cizinců s účinností od 22. listopadu (celé znění nařízení 
MZd) 

 Usnesení č. 1032: Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o 
screeningovém testování ve školách s účinností od 22. listopadu (celé znění nařízení MZd) 

Jednání vlády 19. listopadu 2021 

 Usnesení č. 1033: čj. 1168/21 Návrh zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného 
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii 

 Usnesení č. 1034: čj. 1370/21 Návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při 
nařízené karanténě 

 Usnesení č. 1035:Doporučení pro úřady k přijímání opatření proti šíření onemocnění 
COVID-19 (celé znění nařízení MZd) 

 Usnesení č. 1036. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém 
testování v zaměstnání (celé znění nařízení MZd) 

 Usnesení č. 1037: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení v oblasti 
maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 22. listopadu (celé znění nařízení MZd) 

 Usnesení č. 1038: Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o 
screeningovém testování ve školách (celé znění nařízení MZd) 

Jednání vlády 22. listopadu 2021 

 Usnesení č. 1057: čj. 1379/21 Problematika pořízení testovacích sad antigenních testů na 
přítomnost onemocnění covid-19 za účelem samotestování zaměstnanců státního sektoru 
od 1. 1. 2022 

 Usnesení č. 1058: čj. 1380/21 Vyslovení souhlasu se stanovením dalších finančních 
prostředků státního rozpočtu ČR na výdaje spojené s činností škol v období od prosince 
2021 do února 2022 (PCR testování) 

 Usnesení č. 1059: čj. 1381/21 Pořízení testovacích sad antigenních testů na přítomnost 
onemocnění covid-19 za účelem jejich poskytnutí školám 

 Usnesení č. 1060: čj. 1382/21 Záměr realizovat Výzvu 3 programu COVID – Nepokryté 
náklady a Výzvu 2 programu COVID 2021 

 Usnesení č. 1061: čj. 1378/21 Návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 

 Usnesení č. 1062: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují 
podmínky návštěv v azylových zařízeních (celé znění nařízení MZd) 

 Usnesení č. 1063: Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se 
nařizuje povinnost testovat zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné (celé znění 
nařízení MZd) 

 Usnesení č. 1064: Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se 
stanoví pravidla pro hlášení výsledků antigenních testů do Informačního systému infekčních 
nemocí (celé znění nařízení MZd) 

Jednání vlády 25. listopadu 2021 

 Usnesení č. 1065: 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 (důvody pro vyhášení nouzového stavu a popis 
epidemiologické situace) 

 Usnesení č. 1066: Krizové opatření k omezení činnosti maloobchodu a služeb (odůvodnění 
usnesení č. 1066) 

https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/navstevy-ve-veznicich--cele-zneni-1031.pdf
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/navstevy-ve-veznicich--cele-zneni-1031.pdf
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/testovani-studentu-1032.pdf
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/testovani-studentu--cele-zneni-1032.pdf
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https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/testovani-zamestnancu-1036.pdf
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/testovani-zamestnancu--cele-zneni-1036.pdf
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/omezeni-maloobchodu-1037.pdf
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/omezeni-maloobchodu--cele-zneni-1037.pdf
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/testovani-studentu-1038.pdf
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/testovani-studentu--cele-zneni-1038.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-11-22
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/NANAC93EJF9U
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/NANAC93EJH72
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/NANAC93EJKKR
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/NANAC93EJMST
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/NANAC93EJPD1
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNC8ZLG23B
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/navstevy-v-azylovych-domech-1062.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/11/Mimoradne-opatreni-stanoveni-podminek-navstev-v-azylovych-zarizenich-s-ucinnosti-od-29-11-2021.pdf
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/testovani-zamestnancu-1063.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/11/Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-20-11-2021-k-testovani-zamestnancu-a-osob-samostatne-vydelecne-cinnych-s-ucinnosti-od-23-11-2021.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/11/Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-20-11-2021-k-testovani-zamestnancu-a-osob-samostatne-vydelecne-cinnych-s-ucinnosti-od-23-11-2021.pdf
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/hlaseni-vysledku-do-ISIN-1064.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/11/Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-5-3-2021-k-pravidlum-pro-hlaseni-vysledku-antigennich-testu-do-ISIN-s-ucinnosti-od-23-11-2021.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-11-25
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-1065.pdf
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/oduvodneni-usneseni-c-1065--.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Analyticky-briefing-25112021.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Analyticky-briefing-25112021.pdf
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/omezeni-maloobchodu-a-sluzeb-1066.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/oduvodneni-KO-obchod-sluzby.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/oduvodneni-KO-obchod-sluzby.pdf


 Usnesení č. 1067: Krizové opatření k zajištění poskytování zdravotních služeb 
poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového 
stavu (odůvodnění usnesení č. 1067) 

 Usnesení č. 1077: čj. 1383/21 Informace k fungování projektu chytré karantény 2.0 v roce 
2022 

 Usnesení č. 1081: čj. 1401/21 Změna usnesení vlády ze dne 22. listopadu 2021 č. 1057 k 
pořízení testovacích sad antigenních testů na přítomnost onemocnění covid-19 za účelem 
samotestování zaměstnanců státního sektoru 

 Usnesení č. 1082: čj. 1399/21 Zajištění a poskytnutí státních hmotných rezerv k řešení 
dopadů pandemie onemocnění covid-19 

Jednání vlády 26. listopadu 2021 

 Usnesení č. 1084: Krizové opatření k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru 
označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky 
(odůvodnění usnesení č. 1084) 

 Usnesení č. 1085: Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o 
diskriminačním RT-PCR vyšetření (celé znění nařízení MZd) 

Jednání vlády 29. listopadu 2021 

 Usnesení č. 1086: čj.1415/21 Návrh realizace programu Antivirus do 28. 2. 2022 

 Usnesení č. 1087: čj.1414/21 Krizové opatření k zajištění plynulosti poskytování 
nepojistných sociálních dávek po dobu trvání nouzového stavu 

Jednání vlády 6. prosince 2021 

 Usnesení č. 1121: Prodloužení krizového opatření k zamezení importu nové varianty 
B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu 
jižní Afriky (usnesení č. 1084) 

 čj. 1406/21 Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních 
učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 1. listopadu 2021 do 
15. listopadu 2021 

Jednání vlády 13. prosince 2021 

 Usnesení č. 1125: čj. 1449/21 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 pozdějších předpisů 

 Usnesení č. 1170: čj. 1513/21 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

 Usnesení č. 1171: čj. 1510/21 Informace o aktualizaci statutu Ústřední epidemiologické 
komise a o aktuálních podmínkách revize Pandemického plánu ČR 

 Usnesení č. 1177: Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví opatření, 
kterým se nařizuje povinnost testovat zaměstnance a osoby samostatně výdělečně 
činné (celé znění nařízení MZd + odůvodnění usnesení č. 1177 + formulář o pozitivním 
anigenním testu) 

 Usnesení č. 1178: Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o ochraně 
dýchacích cest (celé znění nařízení MZd + odůvodnění usnesení č. 1178) 

 Usnesení č. 1179: Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o 
screeningovém testování ve školách (celé znění nařízení MZd) 

https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/poskytovani-zdravotnich-sluzeb-1067.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/oduvodneni-KO--pracovni-povinnost_ambulantni-a-dalsi-poskytovatele.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/NANAC99BJVQW
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/NANAC99BK5MT
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/NANAC99BK7C6
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-11-26
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/nova-varianta-koronaviru-1084.pdf
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/oduvodneni_KO_JAR.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zmena-mimoradneho-opatreni-1085.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/11/Zmena-mimoradneho-opatreni-z-10-11-2021-k-diskriminacnimu-RT-PCR-vysetreni-vzorku-s-ucinnosti-od-1-12-2021.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-11-29
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/NANAC99BRWBD
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/usneseni-c-1087.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-12-06
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/prodlouzeni-krizoveho-opatreni-1121.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/nova-varianta-koronaviru-1084.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-12-13
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/NANAC9SC9F7H
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNC9BHWWUC
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/NANAC9SCDPFD
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSC9NBPKC4
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/NANAC9SCDRDM
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-zamestnancu-a-OSVC-1177.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-zamestnancu-a-OSVC-cele-zneni-1177.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Oduvodneni-zmena-MO-testovani-zamestnancu.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Formular-o-pozitivnim-antigennim-testu.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Formular-o-pozitivnim-antigennim-testu.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ochrana-dychacich-cest-1178.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ochrana-dychacich-cest-cele-zneni-1178.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Oduvodneni-zmena-MO-k-ochrane-dych-cest-lanovky.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-ve-skolach-1179.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-ve-skolach-cele-zneni-1179.pdf


 čj. 1498/21 Vyhodnocení dopadů pandemické krize COVID 19 na financování Dopravní 
politiky 

 čj. 1508/21 Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních 
učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 16. listopadu 2021 do 30. 
listopadu 2021 

 čj. 1514/21 Podpora provádění testů na onemocnění COVID-19 u zaměstnanců územních 
samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací z prostředků fondů 
prevence zdravotních pojišťoven 

Jednání vlády 17. prosince 2021 

 Usnesení č. 1186: čj. 1542/21 Příprava testování žáků škol od 3. ledna 2022 

Jednání vlády 22. prosince 2021 

 Usnesení č. 1191: Změna krizového opatření k omezení činnosti maloobchodu a služeb 

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví: 

1. omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 26. 
do 28. prosince 2021 a od 3. ledna  (včetně odůvodnění) 

2. omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 29. 
prosince 2021 do 2. ledna 2022 (včetně odůvodnění) 

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém testování ve školách 
(včetně odůvodnění) 

 Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o diskriminačním RT-PCR 
vyšetření (včetně odůvodnění) 

Jednání vlády 29. prosince 2021 

 čj. 1557/21 Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách pro 
maloobchodní prodej zboží a služeb, poskytování služeb a hromadné akce, s účinností ode 
dne 30. prosince 2021 

 čj. 1558/21 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách pro maloobchodní 
prodej zboží a služeb, poskytování služeb a hromadné akce, s účinností ode dne 3. ledna 
2022 
  

 

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-12-17
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/NANAC9VFZLVA
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-12-22
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/krizove-opatreni-k-omezeni-maloobchodu-1191.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/MO-MZ-obchod-sluzby-od-26-12-2021-do-28-12-2021-a-od-03-01-2022.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/MO-MZ-obchod-sluzby-od-26-12-2021-do-28-12-2021-a-od-03-01-2022.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/MO-MZ-obchod-sluzby-od-29-12-2021-do-02-01-2022.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/MO-MZ-obchod-sluzby-od-29-12-2021-do-02-01-2022.pdf
https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-screeningove-testovani-ve-skolach-s-ucinnosti-od-3-1-2022/
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/MO-MZ-k-diskriminacnimu-PCR_final_priloha-UV.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/MO-MZ-k-diskriminacnimu-PCR_final_priloha-UV.pdf
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-12-29
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/obchod-sluzby-od-30-12-2021.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/obchod-sluzby-od-30-12-2021.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/obchod-sluzby-od-30-12-2021.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/obchod-sluzby-od-03-01-2022.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/obchod-sluzby-od-03-01-2022.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/obchod-sluzby-od-03-01-2022.pdf

