
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 19. března 2020 č. 268 

 
k zajištění zvýšených osobních a  provozních nákladů krajských hygienických stanic 

a Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické 
situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem 

s označením SARS-CoV-2 
 

Vláda 

I. schvaluje  

1. uvolnění finančních prostředků v roce 2020 z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní 
správa, položka Vládní rozpočtová rezerva na změnu systemizace krajských 
hygienických stanic v rámci objemu prostředků na platy v celkové výši 59 067 321 Kč 
včetně příslušenství, podle přílohy č. 1 tohoto usnesení, a to pro zvládání krizové situace 
související s šířením koronaviru způsobujícího nemoc COVID-19, 

2. uvolnění finančních prostředků v roce 2020 z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní 
správa, položka Vládní rozpočtová rezerva na provoz v celkové výši 9 383 077 Kč a na 
rozpočtovou položku 5021 v celkové výši 6 924 150 Kč včetně příslušenství, podle 
přílohy č. 2 tohoto usnesení do rozpočtu kapitoly č. 335 Ministerstvo zdravotnictví, pro 
zvládaní krizové situace související s šířením koronaviru způsobujícího nemoc                 
COVID-19; 

II. ukládá  

1. ministru zdravotnictví předložit místopředsedkyni vlády a ministryni financí žádost            
o rozpočtové opatření, 

2. místopředsedkyni vlády a ministryni financí provést rozpočtové opatření podle bodu II/1 
tohoto usnesení;  

III. ruší usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 227. 

Provedou: 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí, 
ministr zdravotnictví 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 19. března 2020 č. 268 

 
k zajištění zvýšených osobních a  provozních nákladů krajských hygienických stanic 

a Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické 
situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem 

s označením SARS-CoV-2 
 

Vláda 

I. schvaluje  

1. uvolnění finančních prostředků v roce 2020 z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní 
správa, položka Vládní rozpočtová rezerva na změnu systemizace krajských 
hygienických stanic v rámci objemu prostředků na platy v celkové výši 59 067 321 Kč 
včetně příslušenství, podle přílohy č. 1 tohoto usnesení, a to pro zvládání krizové situace 
související s šířením koronaviru způsobujícího nemoc COVID-19, 

2. uvolnění finančních prostředků v roce 2020 z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní 
správa, položka Vládní rozpočtová rezerva na provoz v celkové výši 9 383 077 Kč a na 
rozpočtovou položku 5021 v celkové výši 6 924 150 Kč včetně příslušenství, podle 
přílohy č. 2 tohoto usnesení do rozpočtu kapitoly č. 335 Ministerstvo zdravotnictví, pro 
zvládaní krizové situace související s šířením koronaviru způsobujícího nemoc                 
COVID-19; 

II. ukládá  

1. ministru zdravotnictví předložit místopředsedkyni vlády a ministryni financí žádost            
o rozpočtové opatření, 

2. místopředsedkyni vlády a ministryni financí provést rozpočtové opatření podle bodu II/1 
tohoto usnesení;  

III. ruší usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 227. 

Provedou: 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí, 
ministr zdravotnictví 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 19. března 2020 č. 267 

 
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) a 
§ 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. 
 

Vláda  

I. nařizuje s účinností od 21. března, 00:00 hodin všem přeshraničním pracovníkům 
předložit při přechodu státní hranice kromě potvrzení pro přeshraniční pracovníky dále i 
„knížku přeshraničního pracovníka“ za účelem opatření razítkem Policie České republiky 
o přechodu státní hranice k prokazování pravidelnosti a četnosti překračování státní 
hranice; 

II. nařizuje cizincům, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty nejpozději 
v den nástupu oznámit změnu zaměstnavatele Ministerstvu vnitra, jedná-li se                      
o zaměstnavatele provádějícího krizová opatření nebo napomáhajícího k provádění 
krizových opatření v nouzovém stavu. Podmínky pro výkon zaměstnání jsou považovány 
za splněné učiněným  oznámením; 

III. schvaluje možnost cizinců změnit na území České republiky zaměstnavatele bez 
nutnosti splnění podmínky 6ti měsíců předchozího zaměstnání na území České republiky 
(§ 42g odst. 7 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců). 

 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 19. března 2020 č. 266 

 
o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, 

vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb. 
 
 

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) 
a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. 
 

Vláda  

zrušuje ke dni 20. března 2020 usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí 
krizového opatření, vyhlášené pod č. 108/2020 Sb. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 19. března 2020 č. 265 

 
o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví  

- k vyčlenění prodejní doby pro seniory 
 

Vláda  

 

I. schvaluje vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se všem 
osobám zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, 
kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7:00 hod. a 9:00 hod., a to 
s výjimkou: 

 osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, 

 osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění 
nezbytného doprovodu, 

 zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících 
pečovatelskou službu, 

 majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném 
poměru, 

uvedeného v příloze tohoto usnesení; 

II. ukládá ministru zdravotnictví vydat dne 19. března 2020 mimořádné opatření podle § 80 
odst. 1 písm. g) ve spojení s § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, uvedené v bodě I tohoto usnesení. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 19. března 2020 č. 264 

 
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 
označovaného 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/1 usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, vyhlášeném pod č. 82/2020 Sb., 
se dále nevztahuje na realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, 
vedení daňové evidence. 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 19. března 2020 č. 263 

 
k zabezpečení nákupu a distribuce  ochranných prostředků potřebných 

k řešení a prevenci epidemie onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem 
s označením SARS-CoV-2  Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zdravotnictví 

 

Vláda 

I. konstatuje, že Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo vnitra (zejména z Čínské lidové 

republiky) nakupuje ochranné prostředky a další vybavení potřebné k řešení a prevenci 

epidemie onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením 

SARS-CoV-2COVID-19, ve veřejném zájmu a tato ministerstva jsou oprávněna tyto 

prostředky pořizovat i za účelem jejich distribuce státním i nestátním subjektům a 

občanům České republiky podle bodu II tohoto usnesení;  

II. ukládá  

1. ministru zdravotnictví realizovat operativně distribuci ochranných prostředků osobám 
podle přílohy tohoto usnesení prostřednictvím předávacích protokolů, 

2. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra  

a) realizovat operativně distribuci ochranných prostředků státním i nestátním subjektům 
zejména prostřednictvím krajských samospráv na základě předávacích protokolů, 

b) realizovat operativně distribuci ochranných prostředků (roušky) občanům České republiky 
prostřednictvím České pošty, samosprávy nebo jiným vhodným způsobem; 

III. povoluje podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, výjimku pro Ministerstvo 

vnitra z podmínky trvalé nepotřebnosti podle § 21 odst. 1 téhož zákona ve vztahu k výše 

uvedeným osobním ochranným prostředkům za účelem jejich distribuce všem 

potřebným státním i nestátním subjektům. 

 
Provedou: 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 
ministr zdravotnictví 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 19. března 2020 č. 262 

 
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 § 6 odst. 2 písm. g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Vláda 

I. schvaluje finanční příspěvek pro osoby samostatně výdělečné činné (dále jen „OSVČ“) – 
ošetřovné; 

II. ukládá  

1. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy poskytovat 
finanční příspěvek na ošetřovné  pro OSVČ podle bodu I tohoto usnesení, pokud na 
stejné dítě/děti nečerpá tento nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba, 

2. obecním živnostenským úřadům přijímat žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro 
OSVČ podle bodu I tohoto usnesení, a neprodleně je předávat Ministerstvu průmyslu a 
obchodu; 

III. zmocňuje místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy ke 
změnám podmínek, doby realizace a výše finančního příspěvku uvedeného v bodě I 
tohoto usnesení. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 19. března 2020 č. 261 

 
o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví, 

kterým se s účinností od 18. března 2020 nařizuje zákaz návštěv pacientů 
 

Vláda  

bere na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, vydané dne                              

18. března. 2020 č.j. MZDR 12344/2020-1/MIN/KAN, kterým se všem poskytovatelům 

zdravotních služeb lůžkové péče a všem zařízením sociálních služeb (podle § 34 zákona      

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním 

službám v pobytové formě s účinností od 18. března 2020 nařizuje zákaz návštěv pacientů, 

s výjimkou definovaného okruhu osob, uvedené v příloze tohoto usnesení. 

 
 

 

 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 19. března 2020 č. 260 

 
o podpoře pro osoby samostatně výdělečně činné 

a malé střední podnikatele COVID II. 
 

Vláda 

I. bere na vědomí návrh podpory pro osoby samostatně výdělečně činné a malé střední 
podnikatele postižené opatřeními proti šíření koronaviru COVID II., obsažený v části III 
materiálu čj. 234/20; 

II. ukládá  

1. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy realizovat 
opatření obsažená v materiálu uvedeném v bodě I tohoto usnesení; 

2. ministru zemědělství připravit obdobný podpůrný nástroj prostřednictvím Podpůrného a 
garančního rolnického a lesnického fondu a ve spolupráci s místopředsedkyní vlády a 
ministryní financí zajistit dodatečné národní financování vybraných opatření Programu 
rozvoje venkova 2014-2020. 

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

 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 19. března 2020 č. 259 

 
o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu 
přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard 

DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2) 
 

Vláda 
 

I. schvaluje návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb.,                       
o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu 
DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard 
DVB-T2), s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedkyně 
Legislativní rady vlády; 

II. ukládá místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy 

1. vypracovat konečné znění nařízení vlády podle bodu I tohoto usnesení, 

2. předložit nařízení vlády podle bodu I a II/1 tohoto usnesení předsedovi vlády k podpisu. 

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

 

 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 19. března 2020 č. 258 

 
o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví  

- k zajištění lůžek, personálních kapacit a stanovení hygienicko-epidemiologických 
opatření pro potřeby zajištění akutní péče o pacienty s onemocněním COVID-19  

 

Vláda 

I. schvaluje vydání v mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se všem 
poskytovatelům akutní lůžkové péče přikazuje vyčlenit lůžka pro potřebu zajištění akutní 
lůžkové péče o pacienty s onemocněním COVID-19, zajistit personální zabezpečení a 
stanovit hygienicko-epidemiologická opatření k zabránění šíření infekčního onemocnění 
uvnitř zdravotnického zařízení, uvedeného v příloze tohoto usnesení; 

II. ukládá ministru zdravotnictví vydat dne 19. března 2020 mimořádné opatření podle § 80 
odst. 1 písm. g) ve spojení s § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, uvedené v bodě I tohoto usnesení. 

Provede:  
ministr zdravotnictví  
 

 

 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 19. března 2020 č. 257 

 
o Cíleném programu podpory zaměstnanosti  

 

Vláda 

I. schvaluje Cílený program podpory zaměstnanosti (dále jen „Cílený program“), odhad 
nákladů na jeho realizaci a jeho harmonogram čerpání, obsažený v části III materiálu    
čj. 224/20 s úpravami podle připomínek vlády; 

II. ukládá  

1. ministryni práce a sociálních věcí zajistit realizaci režimu A (vyplácení příspěvku na 
náhradu mzdy nebo platu v případě nařízení karantény zaměstnanci podle § 192 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“) 
uvedeného v části II.6.1. Cíleného programu prostřednictvím Úřadu práce České 
republiky, 

2. ministryni práce a sociálních věcí zajistit realizaci režimu B (vyplácení příspěvku na 
náhradu mzdy nebo platu podle § 208 ZP z důvodu nemožnosti přidělovat práci 
v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády a mimořádných opatření Ministerstva 
zdravotnictví na ochranu veřejného zdraví v souvislosti s šířením nákazy COVID-19, 
zejména mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020,                            
č. j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN, usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020 č. 199, usnesení 
vlády ze dne 12. 3. 2020 č. 201, usnesení vlády ze dne 13. 3. 2020 č. 208, usnesení 
vlády ze dne 14. 3. 2020 č. 211, usnesení vlády ze dne 15. 3. 2020 č. 215 a přímo 
navazujících, po dobu 10 dnů trvání této překážky v práci u konkrétního zaměstnance) 
uvedeného v části II.6.2. Cíleného programu prostřednictvím Úřadu práce České 
republiky, 

3. místopředsedkyni vlády a ministryni financí vyčlenit do vládní rozpočtové rezervy finanční 
prostředky pro realizaci Cíleného programu na základě žádosti ministryně práce a 
sociálních věcí o vyčlenění prostředků na jednotlivé alokace programu.  

Provedou: 
ministryně práce a sociálních věcí, 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí 

 

 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 19. března 2020 č. 256 

 
o jmenování ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost 

 

Vláda 

I. jmenuje s účinností od 20. března 2020 brigádního. generála. Ing. Karla Řehku do 
funkce ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost; 

II. bere na vědomí informaci, že návrh na jmenování brigádního generála Ing. Karla Řehky 
do funkce ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost byl 
projednán ve Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
dne 18. března 2020. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 19. března 2020 č. 255 

 
k návrhu zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti 

s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 
 

Vláda 

I. schvaluje návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti 
s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, s úpravami podle připomínek 
obsažených ve stanovisku předsedkyně Legislativní rady vlády a s úpravami podle 
připomínek vlády; 

II. ukládá ministryni práce a sociálních věcí vypracovat konečné znění vládního návrhu 
zákona podle bodu I tohoto usnesení; 

III. žádá 

1. předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby rozhodl, že vládní 
návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto usnesení bude projednán ve zkráceném 
jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze, 

2. předsedu senátu Parlamentu České republiky, aby Senát Parlamentu České republiky  
projednal vládní návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto usnesení ve zkráceném 
jednání; 

IV. pověřuje  

1. předsedu vlády předložit 

a) vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky k dalšímu projednání, 

b) návrh podle bodu III/1 tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky, 

c) žádost podle bodu III/2 tohoto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu  České republiky, 

2. ministryni práce a sociálních věcí, aby odůvodnila vládní návrh zákona v Parlamentu 
České republiky;    

V.  zmocňuje předsedu vlády, aby na základě odůvodněné žádosti ministryně práce a 
sociálních věcí pověřil plněním úkolu podle bodu IV/2 tohoto usnesení jiného člena vlády. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 19. března 2020 č. 254 

 
o návrhu na vyhlášení stavu legislativní nouze  

 

Vláda 

I. navrhuje předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby 
v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou dne 12. března 2020 z důvodu 
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2 vyhlásil stav 
legislativní nouze na období od 19. března 2020 do doby skončení tohoto nouzového 
stavu; 

II. pověřuje předsedu vlády předložit návrh podle bodu I tohoto usnesení předsedovi 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

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


