
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 26. března 2020 č. 311 

 
k programu Ošetřovné pro OSVČ 

 

Vláda 

I. bere na vědomí Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením 
onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 - „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ 
dále jen („Program“), obsažený v části III materiálu čj. 274/20. Program je realizován na 
základě zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně 
zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Podpora je poskytována podle § 3                        
písm. h) tohoto zákona na projekty v regionech se soustředěnou podporou státu a                      
v ostatních regionech, jejichž podporování státem je žádoucí z jiných důvodů, a to 
konkrétně z důvodu šíření infekce SARS-CoV-19; 

II. ukládá  

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

2. obecním živnostenským úřadům přijímat žádosti o dotaci na ošetřovné pro osoby 
samostatně výdělečně činné 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 a výše podpory Programu. 

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 26. března 2020 č. 310 

 
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 výjimku udělenou ministrem vnitra z usnesení vlády z 12. března 2020 
č. 198 a z 13. března 2020 č. 203 pro přeshraniční pracovníky, kteří pracují ve 
zdravotnictví, sociálních službách a složkách integrovaného záchranného systému; 

II. stanoví, že 

1. na osoby uvedené v bodě I tohoto usnesení se nadále vztahují povinnosti podle usnesení 
vlády z 18. března 2020 č. 247 (přísnější omezení pohybu na území České republiky, 
zákaz pobytu mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest); 

2. na osoby uvedené v bodě I tohoto usnesení se nadále nevztahují povinnosti podle 
usnesení vlády z 19. března 2020 č. 267 (knížka přeshraničního pracovníka) a usnesení 
vlády z 23. března 2020 č. 281 (systém 3+2, povinná karanténa po příjezdu). 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 26. března 2020 č. 309 

 
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 

bere na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, čj. MZDR 13361/2020-
1/MIN/KAN ze dne 26. března 2020, kterým byly stanoveny některé další výjimky ze zákazu 
maloobchodního prodeje a prodeje služeb, stanoveného na dobu do dne 1. dubna 2020  
do 6:00 hod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 26. března 2020 č. 308 

 
o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví k zajištění nezbytných informací  

o pacientech s onemocněním COVID-19  
 

Vláda 

bere na vědomí vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 
12996/2020-1/MIN/KAN, uvedené v příloze tohoto usnesení, kterým se všem poskyto-
vatelům akutní lůžkové péče s účinností ode dne 24. března 2020 od 18:00 hodin nařizuje: 

– aby každý den do 10:00 hod. o každém pacientovi s onemocněním COVID-19,  
který byl v lůžkové péči daného poskytovatele v předchozím dni, vyplnili a odeslali úplné 
hlášení „Záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu“ v Informačním systému 
infekčních nemocí (ISIN), v modulu ISIN-COVID-19-klinika, jehož správcem je 
Ministerstvo zdravotnictví a který je veden podle zákona č. 258/2000 Sb., 

– aby stejným způsobem a stejnou cestou do jedné hodiny od výskytu každé  
z následujících událostí oznámili, že přijali do péče pacienta s onemocněním COVID-19, 
který je v těžkém stavu, nebo jehož zdravotní stav vyžaduje použití podpory dýchacích 
funkcí, nebo jehož zdravotní stav vyžaduje použití extrakorporální membránové 
oxygenace (ECMO), 

– aby stejným způsobem a stejnou cestou do jedné hodiny od výskytu každé  
z následujících událostí oznámili, že zdravotní stav pacienta s onemocněním COVID-19, 
kterého již měli v lůžkové péči, se změnil na těžký stav, nebo nově vyžaduje použití 
podpory dýchacích funkcí, nebo nově vyžaduje použití extrakorporální membránové 
oxygenace (ECMO). 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 26. března 2020 č. 307 

 
o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví 

k opatření v oblasti lázeňské léčebně rehabilitační péče   
 

 

Vláda 

bere na vědomí vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 
13285/2020-1/MIN/KAN, uvedené v příloze tohoto usnesení, kterým se všem poskyto-
vatelům zdravotních služeb poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči zakazuje 
přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, 
s účinností dnem25. března 2020.  

 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 26. března 2020 č. 306 

 
o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví 

k  provedení třídění (triáže) pacientů vstupujících do zdravotnického zařízení 
 

 

Vláda 

bere na vědomí vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 
13311/2020-1/MIN/KAN, uvedené v příloze tohoto usnesení, kterým se všem 
poskytovatelům akutní lůžkové péče nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i)                              
č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, provedení opatření ve vztahu 
pacientům vstupujícím  do zdravotnického zařízení, platné k okamžiku vydání mimořádného 
opatření dne 25. března 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 26. března 2020 č. 305 

 
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. 2 písm. g) 
krizového zákona. 

Vláda 

ukládá k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek Úřadu práce České 
republiky a Ministerstvu práce a sociálních věcí postupovat po dobu trvání nouzového stavu 
v  řízeních o dávkách podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně 
souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, takto: 

1. v řízeních zahájených z moci úřední může být prvním úkonem v řízení vydání rozhodnutí 
ve věci; v případech pro které zákon stanoví, že se rozhodnutí nevydává, může být 
prvním úkonem v řízení doručení písemného oznámení, 

2. v řízeních zahájených na žádost, kdy je nesporné splnění podmínek nároku na dávku a 
výplatu a její výši, je prvním úkonem v řízení vydání písemného oznámení o dávce a její 
výši, které se nedoručuje do vlastních rukou. U dávek pěstounské péče se postupuje 
obdobně, jen s tím rozdílem, že se vydává rozhodnutí,  

3. žádost o dávku lze podat též elektronicky na formuláři předepsaném Ministerstvem práce 
a sociálních věcí, a to bez zaručeného elektronického podpisu, nebo naskenovanou nebo 
ofotografovanou s vlastnoručním podpisem, s naskenovanými nebo ofotografovanými 
přílohami dokládajícími rozhodné skutečnosti. Pokud byla pro podání žádosti o dávku 
v době vyhlášeného nouzového stavu využita možnost učinit podání způsobem 
uvedeným v § 37 odst. 4 věta druhá správního řádu, neplatí povinnost podání do pěti dnů 
potvrdit, popřípadě doplnit způsobem stanoveným v § 37 odst. 4 větě první správního 
řádu, pokud Úřad práce České republiky k takovému potvrzení nebo doplnění nevyzve. 
Pro další podání obsahující  skutečnosti rozhodné pro nárok, výši nebo výplatu dávky 
platí předchozí věta obdobně, 
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4. pro příspěvek na úhradu potřeb dítěte je po dosažení zletilosti oprávněného 
dítěte stanovena domněnka trvání nezaopatřenosti dítěte, nebude-li zjištěn opak a je 
zachována výplata příspěvku na úhradu potřeb dítěte dosavadnímu příjemci, nepožádá-li 
oprávněná osoba o změnu výplaty. Je zachována místní příslušnost krajské pobočky 
Úřadu práce České republiky podle místa trvalého pobytu osoby, která byla do dosažení 
zletilosti oprávněné osoby její osobou pečující. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 26. března 2020 č. 304 

 
o záměru vydání vyhlášky o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání  

v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 
 

Vláda 

I. bere na vědomí informaci o záměru vydání vyhlášky o poskytnutí služebního volna 
vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 tak, 
jak je uvedeno v části II materiálu čj. 270/20; 

II. ukládá ministru obrany vydat vyhlášku podle bodu I tohoto usnesení.  

Provede: 

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

 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 26. března 2020 č. 303 

 
o zajištění rozpočtových prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa,  

položka Vládní rozpočtová rezerva na zabezpečení potravinové soběstačnosti  
v rámci PRV na období 2014–2020 v souvislosti s COVID 

 

Vláda 

I. schvaluje uvolnění finančních prostředků v roce 2020 k dodatečnému navýšení dotace 
z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva pro 
financování Programu rozvoje venkova České republiky na období 2014–2020 ve výši 
3,3 mld. Kč do kapitoly č. 329 - Ministerstvo zemědělství pro zajištění potravinové 
soběstačnosti a přispění další formou podpory k řešení problémů zemědělců, potravinářů 
a lesníků v souvislosti se současnou situací vyvolanou koronavirem SARS-CoV-2 ve 
smyslu usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 290; 

II. ukládá  

1. ministru zemědělství  

a) předložit místopředsedkyni vlády a ministryni financí žádost o rozpočtové opatření podle 
bodu I tohoto usnesení,  

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

2. místopředsedkyni vlády a ministryni financí provést na základě žádosti uvedené                   
v bodě II/1a tohoto usnesení rozpočtové opatření,  

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

Provedou: 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí, 
ministr zemědělství, 
ministryně pro místní rozvoj 
 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r. 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 26. března 2020 č. 302 

 
o zajištění rozpočtových prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa,  

položky Vládní rozpočtová rezerva na zabezpečení potravinové soběstačnosti a 
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. schvaluje 

1. zajištění rozpočtových prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Vládní 
rozpočtová rezerva na zabezpečení potravinové soběstačnosti a 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., obsažený v části III materiálu čj. 265/20 s cílem zajištění 
potravinové soběstačnosti,  

2. uvolnění finančních prostředků v roce 2020 z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní 
správa, položka Vládní rozpočtová rezerva do výše 1 mld. Kč do rozpočtu kapitoly               
č. 329 - Ministerstvo zemědělství na zabezpečení aktuálního opatření Podpůrného a 
garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. na zabezpečení potravinové 
soběstačnosti a snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií koronaviru ve 
smyslu usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 288,  

II. ukládá 

1. ministru zemědělství  

a) předložit místopředsedkyni vlády a ministryni financí žádost podle bodu I/2 tohoto 
usnesení 

b)  použít tyto finanční prostředky na posílení rozpočtu Podpůrného a garančního rolnického 
a lesnického fondu, a.s., v roce 2020, 

2. místopředsedkyni vlády a ministryni financí provést na základě žádosti uvedené                 
v bodě II/1a rozpočtové opatření. 

Provedou: 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí, 
ministr zemědělství 
 
 
 
 
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r. 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 26. března 2020 č. 301 

 
o vyhodnocování dostupnosti dezinfekčních přípravků na ruce na trhu 

 na území České republiky 
 

Vláda 

ukládá 

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

a) shromažďovat a vyhodnocovat informace o výši produkce, struktuře a výši dodávek na 
trh přípravků osobní hygieny určených k dezinfekci rukou dodávaných na trh na základě 
rozhodnutí vydaných Ministerstvem zdravotnictví v době trvání nouzového stavu 
v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 
o podmínkách dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění, 
za účelem posouzení nezbytnosti trvání vydaných rozhodnutí podle  čl. 55 odst. 1 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, 

b) bezodkladně informovat ministra zdravotnictví o skutečnosti, že byla zajištěna dostatečná 
dostupnost přípravků osobní hygieny určených k dezinfekci rukou, 

2. ministru zdravotnictví zrušit rozhodnutí vydaná podle čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 bezodkladně po obdržení informace podle bodu 1b  
tohoto usnesení. 

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 26. března 2020 č. 300 

 
o finančním krytí nákladů na repatriaci občanů ze zahraničí v důsledku opatření proti 

šíření nemoci COVID-19 kapitolou Ministerstvo zahraničních věcí 
 

Vláda 

I. schvaluje 

1. finanční krytí nákladů vynaložených kapitolou Ministerstvo zahraničních věcí na repatriaci 
občanů České republiky a občanů jiných členských států Evropské unie ze zahraničí 
v důsledku opatření proti šíření nemoci COVID-19 v průběhu nouzového stavu 
vyhlášeného usnesením vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194,  

2. uvolnění finančních prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní 
rozpočtová rezerva, do rozpočtu kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí v celkové výši 
111 000 tis. Kč na pokrytí nákladů podle bodu I/1 tohoto usnesení; 

II. ukládá 

1. ministru zahraničních věcí předložit místopředsedkyni vlády a ministryni financí žádost               
o provedení rozpočtového opatření podle bodu I/2 tohoto usnesení, 

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

Provedou: 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí, 
ministr zahraničních věcí 

 

 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 26. března 2020 č. 299 

 
k návrhu zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a 

příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020 
 

Vláda 

I. schvaluje návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a 
příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020; 

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;    

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 24. března 2020 č. 298 

 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance,  

ve znění pozdějších předpisů 
 

Vláda 

I. schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, 
ve znění pozdějších předpisů, 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 

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 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a navrhla, aby při projednávání 
vládního návrhu zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a v Senátu 
Parlamentu České republiky souhlasila Poslanecká sněmovna Parlamentu České 
republiky a Senát Parlamentu České republiky s vystoupením guvernéra České národní 
banky; 
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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 
 


