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524
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. prosince 2021 č. 1191
o změně krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 1065 ze dne 25. listopadu 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/
na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení
vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e)
a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Vláda s účinností ode dne 23. prosince 2021 od 00:00 hod.
mění usnesení vlády ze dne 25. listopadu 2021 č. 1066, vyhlášené pod č. 435/2021 Sb., tak, že se v části I. doplňuje bod 4, který zní:
„4. prodej v maloobchodě v den 24. prosince 2021 od 12:00 do 24:00 hodin a v den 25. prosince 2021
od 00:00 hod. do 24:00 hod.; toto omezení prodejní doby se nepoužije na provozování:
a) prodejen, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 m2,
b) čerpacích stanic s palivy a mazivy,
c) lékáren,
d) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových
nádražích a
e) prodejen ve zdravotnických zařízeních;“.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
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