
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměsłí 375/4, WF 01 Praha Z
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Č. j.: MZDR 47828/20204 O/MIN/KAN

MZDRX01DDUUB

MIMORADNE OPATRENI

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odsl. 1 písm. 9) zákona

č. 258/2000 Sb.. 0 ochraně veřejného zdraví !21 D změně některých souvisejících zákonů.

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 258/2000 sw). nařizuje postupem podle

§ 69 odst. 1 písm. i) a odsL 2 zákona čł 258/2000 Sb k ochraně obyvatelstva .'21 prevenci

nebezpečí vzniku ľ-l rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronawrem SARS-

CoV-2 toto mimořádné opatření:

Všem poskytovatelům zdravotních služeb zařazeným do sítě antigennich Odběrových center

(dále jen ..antigenní od bě rové centrum”) se S účinností ode dne 16. prosince 2020

do 15. ledna 2021 nařizuje:

a) provést vyšetře n í na stanovení přítomnosti anügenu viru SARS (SDV-2 prostřednictvím

POC antigenních testů LI všech osob. které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění

v České republice, která se s ohledem 'k' aktuální epidemiologickou nákazu považuje

za ohnisko nákazy, (dále jen „testované osoba'), pokud požádaji O provedeni

antigenního testu a prokáží se průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, a to však

za 5 SE U osob. kte ré n důvodunejvýše jedenkrát dní; vyšetření neprovádí absolvovaly

onemocnění COVID-19 izolacw minimálně V rozsahu podle platného mimořádného

opatření Minlsterstva zdravotnictvi upravujícího nařizova'ní izolace el karantény el zá roveň

nich neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu S pozltivn i m výsledkemv

P: U osob, kterým byl v posledních 5 dnech proveden test metodou RT-PCR nebo POC

antigenní test S negativním výsledkem,

b) provést konñrrnační test na stanovení přítomnosti viru SARS>C0V42 metodou RT-PCR

testované osobě, která nemá klinické příznaky onemocnění COVlD-19, ale byla pozitivně

testována POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-COV›2; zároveň se

této testované osobě nařizuje L'IGI konfirmačnímu RT-PCR testu podrobit bez prodlení;

V že odběrovém centru nelze tento konfirmační test totopřípadě, v antigenním provést,

centrum elektronické It: stanovení viru SARS-CoV-Zzajistí vyplnění žádanky přítomnosti

metodou RT~PCR v Informačním systemu infekčních nemocí (ISIN) e' informuje

testovanou osobu O nařízení konfirmačního testu.
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Všem poskytovatelům zdravotních služeb uvedeným v Člt se nařizuje s účinností ode dne

16. 2020 oznámit místně zdravíprosince neprodleně příslušnému orgánu ochrany veřejného

skutečnost. že testované osoba S klinickými příznaky onemocnění COVlD-19 byla pozitivně

testována POC antigennim testem, nebo že testovaná osoba bez klinických pñznakú

onemocnění COVlD-19 byla pozitivně testová na POC antigenním testem hl byl jí následně

proveden kont'írmačni test RT-PCR podle či. písm. b) TĚ přitom nost viru SARS-CoV›2

ii. pozitivním výsledkem.

Všem testova ným osobám podle či, které byly pozitivně testovány POC antigenním testem,

nebo jejich zákonným zástupcům se nařizuje bezodkladně po zjištění výsled ku vyšetřen í

telefonicky oznámit tuto skutečnost svému registrujicímu poskytovateli zd ravotních služeb

v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti l:' dorost, nebo

poskytovateli zdravotních služeb. 'el nímž má jeho zaměstnavatel uzavřenu smlouvu

služeb, že tuto skutečnost nelze oznámito poskytování pracovnělěkařských V případě.

žádnému u poskytovatelů uvedených ve větě první, oznámí tuto skutečnost krajské

hygienické stanici nebo Hygienické stanicí hlavního města Prahy dle místní příslušnosti.

IV.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádějí preventivní vyšetření iEl sta novení

přítomnosti anugenu viru SARS-COV›2 prostřednictvím POC antigenních testů podle či.

se nařizuje s účinností ode dne 16. prosince 2020 bez zbytečného odklad u hlásit

elektronicky informací O každém výsled ku POC antigenního testu. popřípadě následně

provedeného konñnnačního testu metodou RT-PCR podle člr písm. b), nk' sta novení

přítomnosti vi ru SARS-CoV-Z testované osoby podle či, do Informačního systému

infekčních nemocí (lSIN).

V.

Vse m poskytovatelům zdravotních služeb, krajským hygienickým stanicím Hygienické

stanici hlavního města Prahy, kterým byla testovanou osobou podle či. sdělena skutečnost

podle či. se nařizuje S účinností ode dne 16. prosince 2020 nařídit izolaci

a) testova né osobě, ktera' byla pozitivně testována POC antigenním testem na přítom nost

anügenu viru SARS-CoV-Z a má klinické příznaky onemocnění COVlD-19: mimořádné

opalření Ministerstva zd ravotnictví upravující nařízování Izolace při pozitivním výsledku

RT-PCR 'ESKU na přitom nost víru SARS-CoV-Z se pro nařízení ukončování izolace

použije obdobné:

b) testované osobě. která nemá klinické příznaky onemocnění COVlD-19, ale byla pozitivně

testována POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-Z, Ě] byla

následně provedeným konñrmačnim testem metodou RT-PCR pozitivně testována

na přítomnost viru SARS-CoV-Z. a to postupem podle mimořádného opatření
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USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 14. prosince 2020 č. 1325 
 

o změně krizového opatření 
 

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 
a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území 
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 
písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla 
o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 
písm. b) krizového zákona. 
 

Vláda 

 

I. zrušuje s účinností ode dne 16. prosince 2020 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 
12. října 2020 č. 1029, vyhlášené pod č. 413/2020 Sb., o zabezpečení a organizaci 
poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení 
pro vybrané druhy sociálních služeb; 

 

II. nařizuje s účinností ode dne 16. prosince 2020 od 00:00 hod. všem poskytovatelům 
sociálních služeb, poskytujícím sociální služby podle § 49 a § 50 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domov pro seniory, domov se 
zvláštním režimem), aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, 
ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly 
splněny tyto podmínky: 
1. vycházka do 6 hodin bude umožněna a po návratu budou sledovány příznaky 

onemocnění COVID-19, 
2. vycházka nad 6 hodin bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po 

návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky 
bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; 
umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou 
testů, 

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

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš 

předseda vlády 



USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 14. prosince 2020 č. 1333 
 

o změně krizového opatření 
 

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 
a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území 
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 
písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o 
přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) 
krizového zákona. 
 

Vláda s účinností ode dne 15. prosince 2020 od 00:00 hod.  
 
mění usnesení vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1290, vyhlášené pod č. 511/2020 Sb., 
ve znění usnesení vlády ze dne 10. prosince 2020 č. 1295, vyhlášeného pod č. 522/2020 
Sb., tak, že v bodu II/11 se písmeno e) zrušuje. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš 

předseda vlády 



USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 14. prosince 2020 č. 1334 
 

o přijetí krizového opatření  
 
 
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 
a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území 
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 
písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla 
o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) 
krizového zákona. 
 
Vláda s účinností ode dne 18. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 
do 23:59 hod. 
 
I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 23:00 hod. do 04:59 
hod. s výjimkou: 
 
1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu 

povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, 
 
2. výkonu povolání, 
 
3. výkonu činností sloužících k zajištění 

a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, 
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, 
c) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, 
d) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 

 
4. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu 

ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů, 
 
5. venčení psů do 500 metrů od místa bydliště, 
 
6. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI tohoto krizového opatření, 
 
7. cest zpět do místa svého bydliště; 
 
II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 22:59 
hod. s výjimkou: 
 
1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu 

povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, 
 
2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, 
 
 
 



2 

 

 
3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, 

léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického 
zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, 
zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních 
a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu, 

 
4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu 

(např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), 
 
5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného 

doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče, 
 
6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného 

doprovodu příbuzných a osob blízkých, 
 
7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění 
 

a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, 
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické 

činnosti, 
c) individuální duchovní péče a služby, 
d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, 
e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 
f) veterinární péče, 

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

a pohřbu, v počtu ne vyšším než 20 osob, a návštěvy hřbitova, 
 
12. cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách, 
 
13. cest za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven, 
 
14. účasti na shromáždění konaném v souladu s bodem IV., 
 
15. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI., 
 
16. cest zpět do místa svého bydliště; 
 
III. nařizuje 
 
1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat 

v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II, 
 
2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, 
 
3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 6 osob, s výjimkou 

 členů domácnosti, 
 zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, 
 osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, 
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 osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto 
činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, 

 dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, 
a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je 
možné, 

 
4. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem 

k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště; 
 
IV. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu 

shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít 
ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a 
a) shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene b), se může konat pouze mimo 

vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to 
ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami 
účastníků alespoň 2 metry, 

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

 
V. doporučuje 
 

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

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

 
2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 

2 metry (např. při nákupu), 
 
3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk, 
 
4. osobám zajišťujícím služby podle bodu II/7 omezit přímý kontakt se zákazníky; 
 
VI. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické 

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

 
Provedou: 
členové vlády, 
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů 
 
Na vědomí: 
hejtmani,  
primátor hlavního města Prahy,  
primátoři, starostové 
 
 
Ing. Andrej Babiš 
předseda vlády 



USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 14. prosince 2020 č. 1335 
 

o přijetí krizového opatření  
 
 
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 
a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území 
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 
písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla 
o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 
písm. b) krizového zákona. 
 
Vláda  
 
I. zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 

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

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

do 23:59 hod. 
 
1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 

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

všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních 
programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v 
mateřských školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné 
výchovy, 

b) na účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů, 
c) na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku 

bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 
20 studentů, 

d) na studium v doktorském studijním programu, 
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e) na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo 
odevzdání studijní literatury, 

 
2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých 

škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních 
vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu II/1 
písm. a), b), c) nebo d), 

 
3. provoz vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou studijních 

programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí akreditovaného 
vzdělávacího či studijního programu,  
 

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

 
III. zrušuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2020 

č. 1263, vyhlášené pod č. 499/2020 Sb., ve znění pozdějších usnesení vlády. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš 
předseda vlády 



USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 14. prosince 2020 č. 1336 
 

o zrušení krizových opatření 
 

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 
a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území 
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 
písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla 
o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového 
zákona. 
 

Vláda s účinností ode dne 16. prosince 2020 od 00:00 hod. 
 
zrušuje 

1. usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1023, vyhlášené pod č. 409/2020 Sb., ve znění 
usnesení vlády ze dne 16. října 2020 č. 1048, vyhlášeného pod č. 417/2020 Sb., ve 
znění usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2020 č. 1226, vyhlášeného pod č. 483/2020 
Sb. a usnesení vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1292, vyhlášeného pod č. 513/2020 Sb., 

2. usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1027, vyhlášené pod č. 411/2020 Sb., ve znění 
usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2020 č. 1226, vyhlášeného pod č. 483/2020 Sb. 

 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš 

předseda vlády 


