
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 297 

 
k návrhu záruk Exportní a garanční pojišťovny (EGAP) 

 

Vláda 

ukládá místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy ve 
spolupráci s místopředsedkyní vlády a ministryní financí připravit návrh záruk Exportní a 
garanční pojišťovny (EGAP) pro podniky nad 250 zaměstnanců, a to až do úhrnné výše 
(včetně stávajících produktů) pojistné kapacity 330 mld. Kč. 

 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 296 

 
k zajištění financování centrálního nákupu ochranných prostředků  

v souvisosti s opatřeními vlády proti šíření nemoci COVID-19 
kapitolou Ministerstva vnitra 

 
Vláda 

I. schvaluje  

1. financování centrálního nákupu ochranných prostředků v souvislosti s opatřeními vlády 
proti šíření nemoci COVID-19 kapitolou Ministerstvo vnitra, 

2. uvolnění finančních prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní 
rozpočtová rezerva, do rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra v celkové výši 1 200 mil. Kč 
na realizaci centrálních nákupů ochranných prostředků kapitolou Ministerstvo vnitra;  

II. ukládá  

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra předložit žádost o provedení rozpočtového 
opatření podle bodu I/2 tohoto usnesení, 

2. místopředsedkyni vlády a ministryni financí realizovat na základě žádostí podle bodu II/1 
tohoto usnesení rozpočtové opatření podle bodu I/2 tohoto usnesení. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 295 

 
k informaci o návrhu daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí 

způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) 
 

Vláda 

I. bere na vědomí informaci o návrhu daňových opaření v souvislosti s mimořádnou 
událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2), obsaženou v části II materiálu 
čj. 251/20; 

II. ukládá místopředsedkyni vlády a ministryni financí zajistit realizaci opatření obsažených               
v informaci uvedené v bodě I tohoto usnesení. 

Provede: 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 294 

 
o podpoře Technologie COVID 

Vláda 

I. bere na vědomí podporu malých a středních podnikatelů postižené opatřeními proti 
šíření koronaviru Technologie COVID obsažený v části III materiálu čj. 249/20; 

II. ukládá  

1. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy realizovat 
opatření obsažené v materiálu čj. 249/20, 

2. ministru zdravotnictví prověřit možnosti povinného odkupu zdravotnického materiálu, 
který budou produkovat příjemci podpory, aby byl zajištěn odbyt tohoto materiálu, a tedy 
motivace toto schéma podpory maximálně využít, s tím, že odkup by měl být garantován 
po dobu alespoň 12 měsíců. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 293 

 
 

o změně usnesení vlády ze dne 19. března 2020 č. 257,  
o Cíleném programu podpory zaměstnanosti 

 

Vláda 

mění usnesení vlády ze dne 19. března 2020 č. 257, o Cíleném programu podpory 
zaměstnanosti tak, že 

1. bod I nově zní „schvaluje“, 

2. vkládá nový bod I/1 ve znění „Cílený program podpory zaměstnanosti (dále jen „Cílený 
program“), odhad nákladů na jeho realizaci a harmonogram jeho čerpání“ ve znění změn 
navržených předkladatelem dne 23. března 2020,   

3. vkládá nový bod I/2 ve znění „Cílený program podpory zaměstnanosti – část II., odhad 
měsíčních nákladů na jeho realizaci a harmonogram jeho čerpání“, obsažený v materiálu 
čj. 254/20, 

4. bod II/2 nově zní „ministryni práce a sociálních věcí zajištění realizace režimu B 
(vyplácení příspěvku na náhradu mzdy nebo platu dle § 208 ZP z důvodu nemožnosti 
přidělovat v práci v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády ČR 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) uvedeného v části II.6.2. Cíleného programu, prostřednictvím Úřadu 
práce ČR, 

5. bod II/3 nově zní „ministryni práce a sociálních věcí zajištění realizace režimu C 
(vyplácení příspěvku na náhradu mzdy nebo platu z důvodu nemožnosti přidělovat 
zaměstnancům práci v důsledku nařízení karantény popř. v důsledku vzniku důležité 
osobní překážky na straně zaměstnance dle § 191 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“)  spočívající v péči o dítě mladší 10 let 
v souvislosti s vydáním usnesení vlády ze dne 13. 3. 2020 č. 201 a navazujících u 30% 
zaměstnanců zaměstnavatele) uvedeného v části II.6.1. Cíleného programu podpory 
zaměstnanosti - části II. prostřednictvím Úřadu práce ČR, 

6. vkládá nový bod II/4 ve znění „ministryni práce a sociálních věcí zajištění realizace 
režimu D (vyplácení příspěvku na náhradu mzdy nebo platu v důsledku vzniku překážky 
v práci na straně zaměstnavatele dle § 207 písm. a) ZP v důsledku omezení dostupnosti 
vstupů nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či 
obecně výpadků výroby příčinně související s nákazou COVID-19) u dodavatele, včetně 
zahraničí) uvedeného v části II.6.2. Cíleného programu podpory zaměstnanosti - části II. 
prostřednictvím Úřadu práce ČR, 
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7. vkládá nový bod II/5 ve znění „ministryni práce a sociálních věcí zajištění realizace 
režimu E (vyplácení příspěvku na náhradu mzdy nebo platu důsledku vzniku překážky 
v práci na straně zaměstnavatele dle § 209 ZP v důsledku omezení poptávky po 
službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních 
opatření v místě odbytu zaměstnavatele či jinak příčinně souvisejících s nákazou COVID-
19) uvedeného v části II.6.3. Cíleného programu podpory zaměstnanosti - části II. 
prostřednictvím Úřadu práce ČR, 

8. vkládá nový bod II/6 ve znění „ministryni práce a sociálních věcí předložit vládě ČR ke 
schválení žádosti o vyčlenění prostředků na první alokaci obou částí Cíleného programu 
podpory zaměstnanosti uvedených v bodech I.1 a I.2 za březen 2020.“,  

9. vkládá nový bod II/7 ve znění „ministryni práce a sociálních věcí zpracovat společnou 
metodiku obou částí Cíleného programu podpory zaměstnanosti uvedených v bodech I.1 
a I.2  a předložit ji ke schválení vládě ČR“,  

10. v části Provedou: ruší slova „místopředsedkyně vlády a ministryně financí“. 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 292 

 
o doplnění usnesení č ze dne 19. března 2020 č. 257,  

o Cíleném programu podpory zaměstnanosti  
 

Vláda 

ukládá ministryni práce a sociálních věcí zajistit realizaci režimu B podle bodu II. 2 usnesení 
vlády ze dne 19. března 2020 č. 257 (vyplácení příspěvku na náhradu mzdy nebo platu 
podle § 208 ZP z důvodu nemožnosti přidělovat práci v souvislosti s vydáním krizových 
usnesení vlády ze dne 18. 3. 2020 č. 252 a usnesení vlády ze dne 15. 3. 2020 č. 214 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. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 291 

 
k návrhu na změnu systemizace služebních a pracovních míst  

s účinností od 1. dubna 2020 
 

Vláda 

I. schvaluje s účinností od 1. dubna 2020 změnu systemizace služebních a pracovních 
míst podle části III materiálu čj. 243/20; 

II. ukládá ministru zdravotnictví řídit se schválenou systemizací služebních a pracovních 
míst uvedenou v bodě I tohoto usnesení. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 290 

 

o národním doplňkovém financování pro Program rozvoje venkova České republiky 
na období 2014–2020 

Vláda 

I. schvaluje národní doplňkové financování pro Program rozvoje venkova České republiky 
na období 2014–2020 s cílem přispět další formou podpory k řešení problémů 
zemědělců, potravinářů a lesníků v souvislosti se současnou situací vyvolanou 
koronavirem SARS-CoV-2 a k zajištění potravinové soběstačnosti, obsažený v části III 
materiálu čj. 246/20; 

II. ukládá  

1. ministru zemědělství  

a) předložit související modifikaci programového dokumentu k projednání a schválení 
Evropské komisi, 

b) předložit na jednání vlády žádost o zvýšení finančních prostředků k dodatečnému 
navýšení dotace z vládní rozpočtové rezervy pro národní doplňkové financování 
Programu rozvoje venkova pro rok 2020, 

2. ministryni pro místní rozvoj provést návazné relevantní úpravy v Dohodě o partnerství. 

Provedou: 
ministr zemědělství, 
ministryně pro místní rozvoj 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 289 

 
k návrhu opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19  

na sektor zemědělství, potravinářství a lesnictví 
 

Vláda 

I. bere na vědomí návrh opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 
na sektor zemědělství, potravinářství a lesnictví“ obsažený v části III materiálu čj. 245/20 
s cílem zajištění potravinové soběstačnosti; 

II. ukládá ministru zemědělství předložit na jednání vlády žádost o zvýšení finančních 
prostředků k dodatečnému navýšení dotace z vládní rozpočtové rezervy pro rok 2020. 

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

 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 288 

 
o snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií koronaviru s využitím  
nástrojů realizovaných v gesci Ministerstva zemědělství  -  aktuální opatření 

Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. 
 

Vláda 

I. bere na vědomí snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií koronaviru                    
s využitím nástrojů realizovaných v gesci Ministerstva zemědělství - aktuální opatření 
Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., podle části III materiálu                    
čj. 244/20 s cílem zajištění potravinové soběstačnosti; 

II. ukládá ministru zemědělství předložit na jednání vlády žádost o zvýšení finančních 
prostředků k dodatečnému navýšení dotace z vládní rozpočtové rezervy pro Podpůrný a 
a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.,  pro rok 2020. 

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

 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 287 

 
k informaci ministra zdravotnictví o zrušení zákazu letů z Korejské republiky 

 

Vláda 

bere na vědomí informaci o záměru ministra zdravotnictví zrušit ochranné opatření 
Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2020, č. j. 5503/2020-5/PRO, kterým se všem 
leteckým dopravcům zakázalo provádět přímé mezinárodní lety s cestujícími na palubě 
letadla z Korejské republiky na všechna mezinárodní letiště na území České republiky, a to 
vhledem k další nepotřebnosti těchto ochranných opatření z důvodu přijetí zákazu vstupu 
všech cizinců na území České republiky usnesením vlády ze dne 13. března 2020 č. 203, 
o přijetí krizového opatření. 

 

 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 286 

 
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-2, 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 ostatním 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; 

IV. zrušuje usnesení vlády ze dne 19. března 2020 č. 263. 

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

 

 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 285 

 
o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví 

- omezení předepisování a výdeje léčivého přípravku Plaquenil 

 

Vláda 

bere na vědomí vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedeného  
v příloze tohoto usnesení, kterým se lékařům až na výjimky zakazuje předepisovat léčivý 
přípravek Plaquenil, kterým se veterinárním lékařům zakazuje předepisovat tento léčivý 
přípravek a kterým se lékárníkům až na výjimky zakazuje vydávat tento léčivý přípravek, a to 
s účinností od 22. března 2020, od 18: 00 hodin.  

 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 284 

 
o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví 

- následná lůžková léčebně rehabilitační péče 
 

Vláda 

I. schvaluje vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se všem 
poskytovatelům zdravotních služeb poskytujících následnou lůžkovou léčebně 
rehabilitační péči zakazuje přijímat nové pacienty za účelem poskytování následné 
lůžkové léčebně rehabilitační péče, uvedeného v příloze tohoto usnesení; 

II. ukládá ministru zdravotnictví vydat do 23. března 2020 postupem 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, 
mimořádné opatření uvedené v bodě I tohoto usnesení. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 283 

 

k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se s účinností  
od 21. března 2020 stanovují organizační opatření k provádění karantény  

u zdravotnických pracovníků při kontaktu s potvrzeným případem COVID-19 
 

Vláda 

bere na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, vydané dne                               

21. března 2020, č.j. MZDR 12591/2020-1/OES, v souvislosti s nepříznivým vývojem 

epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem   

s označením SARS-CoV-2 v České republice, a jímž se stanovují organizační opatření                      

k provádění karantény u zdravotnických pracovníků při kontaktu s potvrzeným případem 

COVID-19, uvedené v příloze tohoto usnesení. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 282 

 
k mimořádnému 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, s prodejní plochou více než 500 m², v čase mezi 
8:00 hod. a 10:00 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 

a dále nařizuje podnikatelům provozujícím maloobchodní prodejnu potravin, hygienického 
zboží, kosmetiky nebo jiného drogistického zboží, s prodejní plochou nepřesahující 500 m2, 
aby při prodeji v této prodejně upřednostnili osoby starší 65 let věku a osoby, které jsou 
držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, uvedeného v příloze tohoto usnesení; 

II. ukládá ministru zdravotnictví vydat 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, dne                   
23. března 2020. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 281 

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

Vláda  

I. stanoví, že výjimka z usnesení vlády č. 198 z 12. března 2020 a č. 203 z 12. břez-        
na 2020 pro přeshraniční pracovníky na hranicích s Rakouskou republikou a Spolkovou 
republikou Německo se týká pouze osob, které vycestují na dobu delší než 21 kalen-
dářních dní; 

II. nařizuje s účinností od 26. března, 00:00 hodin 

1. všem osobám uvedeným v bodě I tohoto usnesení, aby bezprostředně po návratu do 
České republiky oznámili tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným 
přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné 
praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího 
poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo 
praktické lékařství pro děti a dorost,  

2. všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo 
praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob uvedených v bodě 1 rozhodli o karanténě 
podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 
 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 280 

 
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 

I. bere na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, 
č.j. MZDR 12746/2020-1, kterým byl prodloužen zákaz maloobchodního prodeje 
a prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky, a to na dobu do                  
dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.; 

II. nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze 
dne 12. března 2020 

1. lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto 
opatření, nahradit čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze 1 tohoto opatření: 

a) zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 

b) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona 
č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů 

2. není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu 
ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 
373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských 
službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů, 

3. platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení 
tohoto opatření osobám v pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují 
služby na základě dohody dle § 308 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném 
znění, nebo na základě jiné smlouvy, se prodlužuje na dobu do 60 dnů po skončení 
nouzového stavu, za předpokladu, že jsou ke dni vyhlášení tohoto opatření platné, 

4. se nemusí u zabalených potravin dodržovat další požadavky pro uvádění na trh 
stanovené prováděcím právním předpisem; 

III. zakazuje s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 
platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy; 

 



2 

 

 

IV. zrušuje s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. 

 usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, vyhlášené pod č. 82/2020 Sb.; 

 usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášené pod č. 84/2020 Sb.; 

 usnesení vlády ze dne 16. března 2020 č. 238, vyhlášené pod č. 96/2020 Sb.; 

 usnesení vlády ze dne 16. března 2020 č. 241, vyhlášené pod č. 99/2020 Sb.; 

 usnesení vlády ze dne 19. března 2020 č. 264, vyhlášené pod č. 110/2020 Sb. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 279 

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

I. bere na vědomí  

1. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č.j. MZDR 
12745/2020-1, kterým bylo prodlouženo omezení volného pohybu osob až na výjimky a 
kterým bylo nařízeno omezení pohybu na veřejně dostupných místech a omezení 
kontaktů, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.; 

2. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č.j. MZDR 
12745/2020-3, kterým bylo prodlouženo nařízení omezeného provozu orgánů veřejné 
moci a správních orgánů, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.; 

II. doporučuje 

1. zaměstnavatelům 

a) využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat 
v místě bydliště, 

b) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené 
v kolektivní smlouvě, 

c) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele, 

2. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk, 

3. osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky, 

4. provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby 
v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven: 

a) vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry, 

b) zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci); 
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III. zrušuje s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. 

 usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215, vyhlášené pod č. 85/2020 Sb.; 

 usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 217, vyhlášené pod č. 87/2020 Sb. 

 

 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 

 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 278 

 
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 § 6 
odst. 1 písm. c) krizového zákona. 

Vláda s účinností ode dne 24. března 2020 

I. zakazuje všem zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické povolání podle zákona 
č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění 
pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, čerpání 
dovolené po dobu nouzového stavu, s výjimkou osob, kterým byla nařízena karanténa. 

II. ruší usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 216. 

 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 277 

 
o Programu Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19 

 

Vláda 

I. bere na vědomí Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19, obsažený 
v části III materiálu čj. 250/20; 

II. ukládá  

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

2. místopředsedkyni vlády a ministryni financí ve spolupráci s místopředsedou vlády, 
ministrem průmyslu a obchodu a ministrem dopravy zajistit prostředky na program 
uvedený v bodě I tohoto usnesení přesunem ze závazného průřezového ukazatele 
„Výzkum, vývoj a inovace“ na jiný účel v rámci ukazatele „Podpora podnikání“ kapitoly 
Ministerstva průmyslu a obchodu 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 276 

 
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 § 6 odst. 1 písm. c) 
a ustanovení § 6 odst. 2 písm. e) krizového zákona 
 

Vláda  

nařizuje, že zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let stanovené v bodě I 
usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 219, vyhlášeném pod č. 89/2020 Sb., se vztahuje i 
na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu 
sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů 
sociálních služeb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 275 

 
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 § 6 odst. 1 písm. c) 
krizového zákona 

Vláda s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu 

stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna 
podle § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 274 

 
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 § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona 
 

Vláda s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu 

I. ukládá územním samosprávným celkům z důvodu omezení svobody pohybu na území 
České republiky konat zasedání zastupitelstev, pouze pokud je to nezbytné k přijetí 
opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání 
nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám (např. 
nezbytná rozpočtová opatření, změny pravidel rozpočtového provizoria, zajištění pomoci 
obyvatelstvu, nezbytná volba orgánů územních samosprávných celků), a to prostředky 
komunikace na dálku umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva 
v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti; účast veřejnosti spočívající v její osobní 
přítomnosti je tímto vyloučena; 

II. doporučuje územním samosprávným celkům, aby průběh zasedání zastupitelstev 
konaných podle bodu I tohoto usnesení nejvyšší možnou měrou zpřístupnily veřejnosti 
pomocí prostředků komunikace na dálku, a to přinejmenším pořízením a zveřejněním 
zvukového záznamu. 

Provedou: 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 
hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy, 
primátoři, 
starostové 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 273 

 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb.,  

o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 
 

Vláda 

I. schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu 
České republiky na rok 2020, s úpravami podle připomínek vlády; 

II. ukládá místopředsedkyni vlády a ministryni financí vypracovat konečné znění vládního 
návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení; 

III. žádá 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;  

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) žádost podle bodu III tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky, 

2. místopředsedkyni vlády a ministryni financí, aby odůvodnila vládní návrh zákona 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky; 

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

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 272 

 
k návrhu zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení  
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  a důchodového pojištění v souvislosti 

s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 
 

Vláda 

I. schvaluje návrh zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  a důchodového pojištění 
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 s úpravami podle 
připomínek obsažených ve stanovisku předsedkyně Legislativní rady 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) žádost 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;    
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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 23. března 2020 č. 271 

 
k návrhu zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti 

s vyhlášením nouzového stavu 
 

Vláda 

I. schvaluje návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti 
s vyhlášením nouzového stavu; 

II. ukládá místopředsedkyni vlády a ministryni financí 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) žádost 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. místopředsedkyni vlády a ministryni financí, aby odůvodnila vládní návrh zákona 
v Parlamentu České republiky; 

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

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 270 

 
k návrhu zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání  

a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 
 

Vláda 

I. schvaluje návrh zákona, o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům 
vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020; 

II. ukládá ministru školství, mládeže a tělovýchovy vypracovat konečné znění vládního 
návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení a předložit je předsedovi vlády k podpisu; 

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) žádost 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. ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby odůvodnil vládní návrh zákona 
v Parlamentu České republiky;    

V. zmocňuje předsedu vlády, aby na základě odůvodněné žádosti ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy pověřil plněním úkolu podle bodu IV/2 tohoto usnesení jiného 
člena vlády. 

Provedou: 
předseda vlády,  
ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 269 

 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., 

o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,  
ve znění pozdějších předpisů 

 

Vláda 

I. schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné 
zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s úpravami podle připomínek vlády; 

II. ukládá ministru zdravotnictví 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) žádost 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. ministra zdravotnictví, aby odůvodnil vládní návrh zákona v Parlamentu České republiky; 

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

Provedou: 
předseda vlády,  
ministr zdravotnictví 
 

 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 


