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USNESENÍ
Poslanecké sněmovny
z 94. schůze
ze dne 26. března 2021

k návrhu na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
– doprovodné usnesení

Poslanecká sněmovna

I.

vyzývá ministra zdravotnictví, aby v rámci opatření upravujících nošení ochranných
prostředků dýchacích cest umožnil pohyb osob v zastavěném území obce
bez ochranných prostředků dýchacích cest v případech, kdy se osoba pohybuje
prokazatelně sama nebo pouze se členem společné domácnosti, tj. v dostatečně
bezpečné vzdálenosti od ostatních osob;

II.

žádá vládu ukončit opatření omezující pohyb obyvatel v rámci okresu, nejpozději
do 6. dubna 2021;

III.

ukládá ministru vnitra, aby v rámci přetrvávajících omezení pohybu umožnil pohyb
mezi Prahou a Středočeským krajem, protože se jedná zvláště v prstenci okresů okolo
Prahy o provázané území v oblasti ekonomiky, služeb a zdravotnictví;

IV.

žádá vládu o ukončení kontrol občanů na hranici okresů, nejpozději do 6. dubna 2021;

V.

ukládá vládě předložit do konce března 2021 informaci o plnění usnesení z 11. února
2021, které vládu zavázalo připravit program na záchranu drobných a středních
podnikatelů formou odpuštění odvodů u živnostníků a odvodů na sociální pojištění pro
malé firmy, tedy obnovení programu Antivirus C;

VI.

ukládá vládě otevření mateřských škol, prvního stupně základních škol a části dalších
škol nejpozději od 12. dubna 2021, a to spolu se zajištěním šetrného testování žáků
a učitelů a s urychleným dokončením očkování učitelů;

VII.

vyzývá vládu, aby objasnila, proč neobjednala všechny dostupné vakcíny ze společného
nákupu zprostředkovaného Evropskou unií, a to s termínem do 7. dubna 2021;

VIII.

vyzývá vládu, aby vypracovala a předložila veřejnosti přehled kvality doporučovaných
antigenních testovacích sad, vycházející z dostupné odborné literatury, s termínem
do 7. dubna 2021;

IX.

žádá vládu, aby zajistila racionalizaci opatření:
a) umožnila konání farmářských trhů za podmínky, že pořadatel zajistí dodržování
příslušných hygienických opatření, a tím zajistila rovné postavení farmářských trhů
a supermarketů,
b) umožnila individuální sportování dětí a mládeže za účasti trenéra;

X.

žádá Ministerstvo zdravotnictví o povolení poskytování lázeňské léčebně rehabilitační
péče i samoplátcům a rozšíření možnosti lázeňské léčby tak, aby mohla být poskytována
širší skupině lidí, kteří prodělali onemocnění COVID-19, a to s platností od 6. dubna
2021;

XI.

vyzývá vládu, aby zpracovala a předložila k připomínkování komplexní plán návratu
studentů a žáků do škol, reflektující efektivní přístupy, jako jsou rotační výuka
a spolehlivé testování, s termínem do 31. března 2021.
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