
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 16. března 2020 č. 241 

 
o přijetí krizového opatření 

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 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 

nařizuje, že zákaz prodeje ubytovacích služeb, stanovený v bodě V/1 usnesení vlády ze dne 
15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., se nevztahuje na prodej a 
poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům 
s pracovním povolením na území České republiky. 

Na cizince takto pobývajícího na území České republiky se vztahují stejná omezení 
pohybu a další krizová opatření, jako na občany České republiky. 

 

 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 16. března 2020 č. 240 

 
o přijetí krizového opatření  

 
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 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 § 21 
odst. 2 písm. b) krizového zákona. 

 

Vláda 

I. doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo 
svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné 
zdravotní péče; 

II. nařizuje starostům obcí zajistit osobám uvedeným v bodě I tohoto usnesení pomoc při 
zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků. 

 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 16. března 2020 č. 239 

 
o přijetí krizového opatření  

 
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 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 e) 
krizového zákona. 

 
Vláda 
 

I. nařizuje 

1. osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby poskytovateli sociálních služeb, kterým 
byla udělena registrace k poskytování sociální služby podle § 48, 49 nebo 50 zákona                 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domovy pro 
osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), 
zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení, ve kterém je poskytována uvedená sociální 
služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, 

2. poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím sociální služby uvedené v bodu I/1 tohoto 
usnesení seznámit s opatřením stanoveným v bodu I.1 tohoto usnesení všechny osoby, 
kterým je uložen zákaz podle bodu I/1 tohoto usnesení, případně jejich ustanovené 
opatrovníky, 

3. poskytovatelům sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální 
služby v rozsahu druhu sociální služby podle § 45, § 47, § 62, § 65, § 66 a § 67 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (centra denních služeb, týdenní stacionáře, 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně 
terapeutické dílny), od 18. března 2020 po dobu trvání nouzového stavu pozastavit 
činnost těchto služeb, 

4. poskytovatelům sociálních služeb přerušit poskytování sociálních služeb na základě 
uzavřené smlouvy s uživatelem dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
a zároveň přerušit poskytování služby v režimu individuálního plánování, a to po dobu 
trvání nouzového stavu. Poskytovatel prokazatelně informuje uživatele o této změně, 

5. poskytovatelům sociálních služeb poskytnout služby v nezbytné míře s cílem zajištění 
ochrany života a zdraví osob. Při poskytování lze využít zaměstnance sociálních služeb, 
kterým na základě usnesení byla přerušena činnost, případně využít studenty na základě 
usnesení vlády České republiky ze dne 13. března 2020 č. 207,  
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6. hejtmanům krajů a primátorovi hl. m. Prahy 

a) zajistit poskytnutí jiné vhodné sociální služby, popřípadě poskytování jiné formy péče 
v nezbytně nutné míře, a to pouze v případech bezprostředního ohrožení života a zdraví 
uživatelů sociální služby podle bodu I/3 tohoto usnesení, a to ve spolupráci s obcemi, ve 
kterých mají tito uživatelé skutečný pobyt, 

b) informovat Ministerstvo práce a sociálních věcí o realizaci opatření podle bodu I/6a 
tohoto usnesení; 

II. ukládá ministryni práce a sociálních věcí informovat poskytovatele sociálních služeb 
o opatřeních stanovených v bodech I/1, I/3, I/4, I/5 a I/ 6  tohoto usnesení, metodicky je 
vést při jejich provádění a metodicky řídit poskytování sociálních služeb po dobu trvání 
nouzového stavu.  

Provedou: 
ministryně práce a sociálních věcí, 
hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy, 
starostové dotčených obcí, 
dotčení poskytovatelé a zřizovatelé sociálních služeb 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 16. března 2020 č. 238 

 
o přijetí krizového opatření  

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 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 

nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, stanovený             
v bodě I usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, vyhlášeném pod č. 82/2020 Sb., se 
dále nevztahuje na 

1. prodej textilního materiálu a textilní galanterie, 

2. servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební 
elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti. 

 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 16. března 2020 č. 237 

 
o záruce COVID 

Vláda 

I. bere na vědomí materiál Podpora pro OSVČ a MSP postižené opatřeními proti šíření 
koronaviru „ZÁRUKA COVID; 

II. souhlasí s navýšením výdajů kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu v roce 2020 
o 1.000.000.000 Kč na realizaci podpory dle bodu I. tohoto usnesení z kapitoly vládní 
rozpočtové rezervy; 

III. ukládá  

1. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy 

a) předložit ministryni financí podklady pro provedení rozpočtového opatření podle bodu          
II tohoto usnesení, 

b) vyhlašovat jednotlivé výzvy programu uvedeného v bodě I tohoto usnesení, 

2. místopředsedkyni vlády a ministryni financí provést neprodleně realizaci tohoto 
rozpočtového opatření; 

IV. zmocňuje místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy ke 
změnám podmínek a výše podpory programů EXPANZE OPPIK, Úvěr COVID a národní 
program ZÁRUKA 2015 až 2023 k zajištění souladu s pravidly veřejné podpory a jejich 
následným výkladem ze strany Evropské komise a Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže, ke změnám podmínek a výše podpory programu uvedeného v bodě I tohoto 
usnesení v závislosti na změnách ve schválené evropské a národní legislativě a                 
v ostatních závazných metodických dokumentech, jakož i ke změnám ostatních 
podmínek, výše podpory a doby realizace programu uvedeného v bodě I tohoto usnesení 
s ohledem na průběh jeho implementace. 
 

 
Provedou: 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí 
místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu  
a ministr dopravy 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 

 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 16. března 2020 č. 236 

 
k návrhu na přijetí změn příloh A a B Stockholmské úmluvy o perzistentních 

organických polutantech přijatých v Ženevě dne 10. května 2019 
 
Vláda 

I. souhlasí se změnami příloh A a B Stockholmské úmluvy o perzistentních organických 
polutantech (dále jen „Stockholmská úmluva“) přijatými v Ženevě dne 10. května 2019, 
podle návrhu obsaženého v části III materiálu čj. 198/20; 

II. pověřuje předsedu vlády, aby změny příloh A a B Stockholmské úmluvy předložil 
předsedovi Poslanecké sněmovny a předsedovi Senátu Parlamentu České republiky 
k vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky s jejich ratifikací;  

III. doporučuje prezidentu republiky, aby změny příloh A a B Stockholmské úmluvy 
po vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky ratifikoval; 

IV. ukládá  

1. ministru životního prostředí, aby  

a) odůvodnil změny příloh A a B Stockholmské úmluvy v Parlamentu České republiky, 

b) ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra, ministrem průmyslu a 
obchodu a ministrem dopravy, a ministrem zdravotnictví po vstupu změn příloh A a B 
Stockholmské úmluvy v platnost pro Českou republiku zajistil jejich provádění, 

c) do 31. prosince 2020 oznámil sekretariátu Stockholmské úmluvy odvolání přijatelných 
účelů u použití sloučenin na bázi perfluoroktansulfonové kyseliny (PFOS), které Česká 
republika registrovala 11. srpna 2010, tj. u fotografického zobrazování, fotorezistentních 
a protiodrazových povlaků pro polovodiče, hydraulických kapalin v letectví a pokovování 
(tvrdého pokovování) pouze v uzavřeném systému;  

2. ministru zahraničních věcí, aby na návrh ministra životního prostředí provedl příslušná 
opatření v souvislosti se vstupem změn příloh A a B Stockholmské úmluvy v platnost; 

V. zmocňuje předsedu vlády, aby na základě odůvodněné žádosti ministra životního 
prostředí pověřil plněním úkolu podle bodu IV/1a tohoto usnesení jiného člena vlády. 

Provedou: 
předseda vlády, 
místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy, 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 
ministři zahraničních věcí, životního prostředí, zdravotnictví 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 16. března 2020 č. 235 

 
k návrhu na přijetí změn Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu  

 
Vláda 

I. souhlasí se změnami Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu (dále jen 
„Úmluva“) podle návrhu obsaženého v části III materiálu čj. 201/20; 

II. pověřuje předsedu vlády předložit změny Přílohy I Úmluvy předsedovi Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky a předsedovi Senátu Parlamentu České republiky 
k vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky s jejich ratifikací; 

III. doporučuje prezidentu republiky, aby změny Přílohy I Úmluvy po vyslovení souhlasu 
Parlamentem České republiky ratifikoval; 

IV. ukládá  

1. předsedovi vlády odůvodnit návrh na přijetí změn Přílohy I Úmluvy v Parlamentu České 
republiky, 

2. ministru zahraničních věcí provést na návrh předsedy Národní sportovní agentury 
příslušná opatření spojená se vstupem změn Přílohy I Úmluvy v platnost, 

3. předsedovi Národní sportovní agentury v rámci své působnosti zabezpečit provádění 
změn Přílohy I po jejím vstupu v platnost; 

V. zmocňuje předsedu vlády, aby v případě potřeby pověřil plněním úkolu podle bodu IV/1 
tohoto usnesení jiného člena vlády.  

Provedou: 
předseda vlády 
ministr zahraničních věcí 
předseda Národní sportovní agentury 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 16. března 2020 č. 234 

 
o rozhodnutí o převodech majetku podle zákona č. 92/1991 Sb.,  

o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů 
 (materiál č. 270) 

 
Vláda 

I. zrušuje podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bod č. 4 
části B přílohy usnesení vlády ze dne 24. listopadu 2014 č. 964 o rozhodnutí o privatizaci 
podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné 
osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 257), (privatizační projekt Bytový podnik 
v Praze 6, s.p. /nyní ÚZSVM/ - PP 52258, Pozemek p.č. 3071/12, k.ú. Dejvice, obec 
Praha, okres Hl. m. Praha); 

II. mění 

1. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve  znění pozdějších předpisů, v části 
nabyvatel a podmínky privatizace bod č. 20 části B přílohy usnesení vlády  
ze dne 14. prosince 2016 č. 1133 o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona 
č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších 
předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace dle uvedeného zákona 
(materiál č. 263), (privatizační projekt Státní pozemkový úřad /dříve Pozemkový fond ČR/ 
– PP 86044, Pozemek p.č.st. 22 včetně zemědělské stavby bez čp/če, k.ú. Kobylá nad 
Vidnavkou, obec Kobylá nad Vidnavkou, okres Jeseník), a to tak, že  se slova: 

 „Nabyvatel: Jan Folvarčný, 
             Kobylá nad Vidnavkou 59, Kobylá nad Vidnavkou, 
              
 
             Božena Folvarčná, 
             Kobylá nad Vidnavkou 59, Kobylá nad Vidnavkou, 
              

 Podmínky privatizace: 
 Majetek se převádí do společného jmění manželů.“ 

nahrazují slovy: 

 „Nabyvatel: Jan Folvarčný, 
             Kobylá nad Vidnavkou 59, Kobylá nad Vidnavkou, 
              

 Podmínky privatizace: 0.“, 
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2. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve  znění pozdějších předpisů, v části  hodnota 
prodávaného majetku, nabyvatel, kupní cena a podmínky privatizace bod č. 1 části B 
přílohy usnesení vlády ze dne 26. září 2018 č. 605 k rozhodnutí o privatizaci podle  
§ 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, 
ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace podle  
§ 5 uvedeného zákona (materiál č. 267), (privatizační projekt Sběrné suroviny, s.p. Praha 
1 /nyní ÚZSVM/ – PP 52322, Pozemky p.č. 1865/1 a p.č. 1866/9, k.ú. Dubeč, obec 
Praha, okres Hlavní město Praha), a to tak, že  se slova: 

„Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 4 571 tis. Kč 
 
Nabyvatel: Michal Loos, 
                  Příchovická 416, Praha 9,  
                    
                  Kupní cena: 7 392 730 Kč 
 
                  Marie Loosová, 
                  Příchovická 416, Praha 9,  
                   
                  Kupní cena:  0 Kč 
 
                   Ladislav Řach, 
                   Jívová 273, Přezletice,  
                    
                   Kupní cena:  0 Kč 
 
                   Ilona Řachová, 
                   Jívová 273, Přezletice,  
                     
                    Kupní cena:  0 Kč 
          
Podmínky privatizace:  
 
a) Nabyvatelé nabývají ideální podíl privatizovaného majetku, a to: 
    manželé Marie Loosová a Michal Loos   ...   1/2 
    manželé Ilona Řachová a Ladislav Řach ...   1/2. 
               
b) Manželé Marie Loosová a Michal Loos 
                  Ilona Řachová a Ladislav Řach 
    nabývají majetek do společného jmění manželů.“ 
               

nahrazují slovy: 
„Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu:  7 391 tis. Kč 
 
Nabyvatel: Investiční Gama, a.s., 
                 Vratislavova 4/27, Vyšehrad, 128 00 Praha 2, 
                 IČ: 27922171 
                 Kupní cena: 7 607 000Kč 
Podmínky privatizace: 0.“, 
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3. podle § 10 odst. 7 zákona č. 92/1991 Sb., ve  znění pozdějších předpisů, v části nabyvatel 
a podmínky privatizace bod č. 23 části B přílohy usnesení vlády ze dne 22. června 2018 
č. 417 o rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách 
převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 266), 
(privatizační projekt Státní pozemkový úřad /dříve Pozemkový fond ČR/ – PP 86347, 
Pozemek p.č. 716 včetně vinného sklepa a lisovny, k.ú. a obec Dyjákovičky, okres 
Znojmo), a to tak, že  se slova: 

 
„Nabyvatel: Miroslav Mrkva, 
                   Dyjákovičky 101, Dyjákovičky,  
                    
          
                   Miluše Mrkvová, 
                   Dyjákovičky 101, Dyjákovičky,  
                    
 
Podmínky privatizace:  
Nabyvatelé nabývají majetek do společného jmění manželů.“ 
 
nahrazují slovy: 
 
„Nabyvatel: Miroslav Mrkva, 
                   Dyjákovičky 211, Dyjákovičky,  
Podmínky privatizace: 0.“; 
 

III. schvaluje 

1. výběr majetku státu, se kterým je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, 
uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení, k privatizaci  podle § 5 zákona č. 92/1991 Sb.,  

2. vyjmutí majetku státu z privatizace  podle zákona  č. 92/1991 Sb.,  

a) se kterým je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, uvedeného v příloze usnesení 
č. 2, 

b) se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace, uvedeného v příloze 
usnesení č. 3, 

c) se kterým je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
uvedeného v příloze usnesení č. 4; 

IV. vydává  rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., uvedená 
v části  B přílohy č. 5 tohoto usnesení; 

V. ukládá místopředsedkyni vlády a ministryni financí zajistit realizaci rozhodnutí uvedených 
v bodě  I až IV  tohoto usnesení. 

Provedou: 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí, 
ministři (zakladatelé) 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 16. března 2020 č. 233 

 
o rozhodnutí o převodu části majetku podniku Správa Letiště Praha, s.p.,  

podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
Vláda 

I. bere na vědomí informace obsažené v části V materiálu čj. 195/20; 

II. schvaluje výběr majetku státu, se kterým má právo hospodařit Správa Letiště Praha, 
s.p., uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení, k privatizaci podle § 5 zákona č. 92/1991 
Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů; 

III. vydává podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu 
na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o privatizaci části podniku: 

Identifikace podniku: Správa Letiště Praha, s.p., se sídlem Praha 6, K Letišti 6/1019,  
PSČ 160 08, IČO: 62413376, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl A., vložka 13317. 
 

Část podniku ve vlastnictví České republiky, ke které má podnik právo hospodařit: 

Pozemky související s areálem Letiště Václava Havla Praha, uvedené v příloze č. 2 tohoto 
usnesení, specifikované podle privatizačního projektu, vedeného v evidenci Ministerstva 
financí pod č. 64 441, předloženého Ministerstvem dopravy. 

Metoda privatizace: Přímý prodej předem určenému nabyvateli za dohodnutou cenu. 

Hodnota prodávaného majetku podle účetní evidence podniku, uvedená v privatizačním 
projektu: 590 990 000,- Kč. 

 
Nabyvatel: Letiště Praha, a.s. 
                  K Letišti 1019/6, Praha 6 – Ruzyně 
                  IČO: 28244532 
 
Kupní cena: 1 591 512 956,- Kč 

Podmínky privatizace:  

a) Kupní cena bude hrazena před uzavřením smlouvy o převodu majetku. 

b) Ministerstvo financí neuzavře s nabyvatelem smlouvu o úhradě nákladů na vypořádání 
ekologických závazků vzniklých před privatizací, 

c) Nabyvatel s majetkem převezme veškeré náklady spojené s odstraněním ekologických 
škod způsobených na prodávaném majetku před jeho prodejem; 
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IV. ukládá místopředsedkyni vlády a ministryni financí zajistit realizaci rozhodnutí uvedených 
v bodech II a III tohoto usnesení. 

Provedou: 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí, 
místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 16. března 2020 č. 232 

 
o souhlasu se zpětvzetím vládního návrhu zákona, kterým se mění  

zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
(sněmovní tisk č. 333) 

 
Vláda 

I. souhlasí se zpětvzetím vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., 
o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, (sněmovní tisk č. 333), 
z dalšího projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky; 

II. pověřuje ministryni práce a sociálních věcí vzít jménem vlády zpět vládní návrh zákona 
podle bodu I tohoto usnesení.  

Provede: 
ministryně práce a sociálních věcí 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 16. března 2020 č. 231 

 
k návrhu na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem  

pod spisovou značkou Pl. ÚS 4/20 o návrhu Krajského soudu v Praze  
na zrušení ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 

za přestupky a řízení o nich, ve znění nálezu Ústavního soudu  
ze dne 4. 2. 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 

 
Vláda 

I. bere na vědomí informace obsažené v části II materiálu čj. 207/20; 

II. nevstupuje do řízení vedeného u Ústavního soudu pod spisovou značkou Pl. ÚS 4/20; 

III. ukládá  ministryni spravedlnosti, aby informovala Ústavní soud o rozhodnutí vlády 

uvedeném v bodu II tohoto usnesení. 

Provede: 

ministryně spravedlnosti 

 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 16. března 2020 č. 230 

 
k návrhu poslanců Václava Klause a Zuzany Majerové Zahradníkové na vydání zákona, 

kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení  
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,  

a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  
(sněmovní tisk č. 754) 

 
Vláda 

I. přijímá k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 
č. 754), stanovisko uvedené v příloze tohoto usnesení; 

II. pověřuje předsedu vlády, aby o stanovisku vlády uvedeném v bodě I tohoto usnesení 
informoval předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

Provede: 
předseda vlády 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 16. března 2020 č. 229 

 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb.,  

o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů,  
a některé další zákony 

 
Vláda 

I. schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském 
zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, s úpravami podle 
připomínek obsažených ve stanovisku předsedkyně Legislativní rady vlády; 

II. ukládá ministru obrany vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I 
tohoto usnesení 

III. pověřuje  

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení 
předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání, 

2. ministra obrany, aby odůvodnil vládní návrh zákona v Parlamentu České republiky; 

IV. zmocňuje předsedu vlády, aby na základě odůvodněné žádosti ministra obrany pověřil 
plněním úkolu podle bodu III/2 tohoto usnesení jiného člena vlády. 

Provedou: 
předseda vlády, 
ministr obrany 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 16. března 2020 č. 228 

 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání  
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb.,  
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
 

Vláda 

I. schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s úpravami podle 
připomínek předsedkyně Legislativní rady vlády; 

II. ukládá místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy 
vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení; 

III. pověřuje 

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení 
předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání 
s upozorněním, že tento vládní návrh zákona se týká členství České republiky 
v Evropské unii, 

2. místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy, aby odůvodnil 
vládní návrh zákona v Parlamentu České republiky; 

IV. zmocňuje předsedu vlády, aby na základě odůvodněné žádosti místopředsedy vlády, 
ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy pověřil plněním úkolu podle bodu III/2 
tohoto usnesení jiného člena vlády. 

Provedou: 
předseda vlády, 
místopředseda vlády, ministr průmyslu a 
obchodu a ministr dopravy 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 

 


