
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 1. dubna 2020 č. 381 

 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb.,  

o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona  
č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vláda 

I. schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a finan-

cování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 
kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů; 

II. ukládá místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy 
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. místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy, aby odůvodnil 
vládní návrh zákona v Parlamentu České republiky; 

V. zmocňuje předsedu vlády, aby na základě odůvodněné žádosti místopředsedy vlády, 
ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy pověřil plněním úkolu podle bodu IV/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 
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USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 1. dubna 2020 č. 380 

 
k návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie  

koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání 
 

Vláda 

I. schvaluje návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie 
koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání; 

II. ukládá místopředsedovi vlády, ministrovi průmyslu a obchodu a ministrovi dopravy 
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. místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy, aby odůvodnil 
vládní návrh zákona v Parlamentu České republiky; 

V. zmocňuje předsedu vlády, aby na základě odůvodněné žádosti místopředsedy vlády, 
ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy pověřil plněním úkolu podle bodu IV/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 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 1. dubna 2020 č. 379 

 
o mimořádném opatření Ministestva zdravotnictví 

k vyčlenění lůžek pro pacienty s COVID-19, jimž jsou poskytovány sociální služby 
 

Vláda 

bere na vědomí vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR ………, 
uvedeného v příloze tohoto usnesení, kterým se hejtmanům krajů a primátorovi hlavního 
města Prahy s účinností ode dne 2. dubna 2020 nařizuje vyčlenit ve zdravotnických 
zařízeních na území každého kraje a hlavního města Prahy prostory s lůžkovou kapacitou 
pro oddělení osob, jimž jsou poskytovány sociální služby, u kterých se prokázalo 
onemocnění COVID-19, alespoň v rozsahu 60 lůžek na 100 000 obyvatel kraje nebo 
hlavního města Prahy, a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou 
situací, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny. 

 

 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 1. dubna 2020 č. 378 

 
o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu  

maloobchodního prodeje a prodeje služeb 
 
 

Vláda 

bere na vědomí vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR ………, 
uvedeného v příloze tohoto usnesení, kterým bylo nahrazeno mimořádné opatření o zákazu 
maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 1. dubna 2020 č. 377 

 
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), d) a § 
6 odst. 1 písm. c) krizového zákona.   

Vláda s účinností ode dne 2. dubna 2020  

stanoví, že subjekty kritické infrastruktury, které jsou dotčenými zaměstnavateli ve smyslu 
bodu III usnesení vlády ze dne 30. března 2020 č. 332, o přijetí krizového opatření, 
vyhlášeného pod č. 140/2020 Sb., mohou určit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost na 
pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, na něž se 
budou vztahovat zákazy a povinnosti stanovené v bodech I, II a IV usnesení vlády ze dne 30. 
března 2020 č. 332. 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 1. dubna 2020 č. 376 

 
o změně programu výzkumu, vývoje a inovací 

The Country for the Future 
 

Vláda 

I. schvaluje změnu programu výzkumu, vývoje a inovací The Country for the Future (dále 
jen „Program“), obsaženou v části III materiálu čj. 311/20 s tím, že financování Programu 
bude nadále zajištěno podle možností státního rozpočtu; 

II. ukládá místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy zohlednit 
změnu Programu v dalších veřejných soutěžích vyhla-šovaných v Programu. 

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

 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 1. dubna 2020 č. 375 

 
k návrhu zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti 

s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vláda 

I. schvaluje návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti 
s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb.,                    
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; 

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 1. dubna 2020 č. 374 

 
k návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru 

SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby,  
na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti 

 s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů  
v domě s byty 

 

Vláda 

I. schvaluje návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie 
koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, 
na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti                            
s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty; 

II. ukládá ministryni pro místní rozvoj 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, aby předložil  

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 pro místní rozvoj, aby odůvodnila vládní návrh zákona v Parlamentu České 
republiky; 
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V. zmocňuje předsedu vlády, aby na základě odůvodněné žádosti ministryně pro místní 
rozvoj pověřil plněním úkolu podle bodu IV/2 tohoto usnesení jiného člena vlády. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 1. dubna 2020 č. 373 

 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách 

podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu,  
ve znění pozdějších předpisů 

 

Vláda 

I. schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmín-
kách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění 
pozdějších předpisů, s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsed-
kyně Legislativní rady vlády a s tím, že účinnost zákona bude stanovena dnem vyhlášení; 

II. ukládá ministryni pro místní rozvoj 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, aby předložil  

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 pro místní rozvoj, aby odůvodnila vládní návrh zákona v Parlamentu České 
republiky; 
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V. zmocňuje předsedu vlády, aby na základě odůvodněné žádosti ministryně pro místní 
rozvoj pověřil plněním úkolu podle bodu IV/2 tohoto usnesení jiného člena vlády. 

Provedou:  
předseda vlády, 
ministryně pro místní rozvoj 
 

 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 1. dubna 2020 č. 372 

 
o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády  č. 104/2020 Sb., 

o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 
 

Vláda 

I. schvaluje návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o záka-
zu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2; 

II. ukládá ministru zdravotnictví 

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

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

Provedou: 

předseda vlády, 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 1. dubna 2020 č. 371 

 
k finančnímu krytí nákladů vynaložených kapitolou Ministerstvo spravedlnosti 

v souvislosti se zajištěním ochranných pomůcek proti šíření nemoci COVID-19 a 
zajištění jeho dalšího financování kapitolou Ministerstvo spravedlnosti 

 

Vláda 

I. schvaluje  

1. finanční krytí nákladů, které budou vynaloženy kapitolou Ministerstvo spravedlnosti 
v souvislosti se zajištěním osobních ochranných prostředků proti šíření nemoci                
COVID-19, 

2. uvolnění finančních prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní 
rozpočtová rezerva, do rozpočtu kapitoly Ministerstva spravedlnosti v celkové výši                 
17,8 mil. Kč; 

II. ukládá  

1. ministryni spravedlnosti 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, 

3. generálnímu řediteli Vězeňské služby zajistit výrobu a distribuci ochranných prostředků 
podle potřeby mezi organizační složky státu, jimi zřizované příspěvkové organizace, 
územně samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace a případně mezi 
další orgány veřejné správy nebo státní podniky nebo jiné právnické osoby, v nichž mají 
výše uvedené subjekty většinovou majetkovou účast;  

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, Vězeňské službě výjimku 
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: 
ministryně spravedlnosti, 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí  
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 1. dubna 2020 č. 370 

 
o prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic 

 České republiky 
 

Vláda 

I. schvaluje  

1. návrh opatření obecné povahy o prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany 
vnitřních hranic České republiky do 24. dubna 2020 23:59, 

2. uvolnění finančních prostředků ve výši 18 112 000 Kč z rozpočtu kapitoly Všeobecná 
pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva, do rozpočtu kapitoly Ministerstva 
vnitra na rok 2020, na provedení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic 
České republiky podle bodu I/1 tohoto usnesení; 

II. ukládá  

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra  

a) oznámit opatření podle bodu I/1 tohoto usnesení veřejnou vyhláškou na úřední desce 
Ministerstva vnitra, 

b) provést opatření podle bodu I/1 tohoto usnesení, 

c) informovat členské státy Evropské unie, Evropskou komisi a partnerské orgány 
sousedních států o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky 
současně s vyhlášením opatření podle bodu I/1 tohoto usnesení, 

d) průběžně vyhodnocovat, trvá-li závažná hrozba pro veřejný pořádek nebo vnitřní 
bezpečnost České republiky, 

e) předložit místopředsedkyni vlády a ministryni financí žádost o rozpočtové opatření podle 
bodu I/2 tohoto usnesení, 

2. místopředsedkyni vlády a ministryni financí provést rozpočtové opatření podle bodu I/2 
tohoto usnesení na základě žádosti 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra podle bodu 
II/1 písm. e) 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 1. dubna 2020 č. 369 

 
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. f) 
krizového zákona: 

Vláda  

I. nařizuje přednostní zásobování Ministerstva vnitra těmto právnickým osobám 
následujícími výrobky: 

1. Gumárny Zubří, akciová společnost, IČ 00012122, Hamerská 9, 756 54 Zubří, 

- Výrobek - Ochranná maska CM6 - ve všech modifikacích; 

2. SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o., IČ 25355015, Jana Sigmunda 313, 783 49 
Lutín, 

- Výrobek - filtr k ochranným maskám P3 R a dále zejména v modifikacích - MOF - 6 
kombinovaný, OF - 90 NBC I., OF - 02 NBC II.; 

3. AVEC CHEM  s.r.o., IČ 25271016, Staré Jesenčany 79, 530 02 Staré Jesenčany, 

- Výrobek - filtr k ochranným maskám P3 R a dále zejména v modifikacích - 
Universální filtr, filtr REAKTOR P3 R; 

4. VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., IČ 25849026, Ruská 24/83, 706 00 Ostrava - Vítkovice, 

- Výrobek - ocelová bezešvá tlaková láhev pro medicinální plyn; 

5. Dräger Safety s.r.o., IČ 26700778, Obchodní 124, 251 01 Čestlice, 

- Výrobek - redukční ventil na ocelovou bezešvou tlakovou láhev pro medicinální plyn, 

6. GCE, s.r.o., IČ 27110991, Žižkova 381, 58301 Chotěboř, 

 - Výrobek – ventil s řízeným dávkováním kyslíku; 
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II.  ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra zajistit po projednání s právnickými 
osobami uvedeným v bodu I tohoto usnesení stanovení množství výrobků, které mají 
dodat, a termín a způsob jejich dodání. 

Provede: 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 1. dubna 2020 č. 368 

 
k návrhu zákona o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat 

porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti 
s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky 

 

Vláda 

I. schvaluje návrh zákona o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat 
porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s proká-
záním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky; 

II. ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra 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. 1. místopředsedovi vlády a ministrui vnitra, aby odůvodnil vládní návrh zákona 
v Parlamentu České republiky; 

V. zmocňuje předsedu vlády, aby na základě odůvodněné žádosti 1. místopředsedy vlády  
a ministra vnitra pověřil plněním úkolu podle bodu IV/2 tohoto usnesení jiného člena 
vlády. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 1. dubna 2020 č. 367 

 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb.,  

o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb. 
 

Vláda 

I. schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb; 

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 1. dubna 2020 č. 366 

 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Vláda 

I. schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském 
úvěru, ve znění pozdějších předpisů; 

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; 

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 1. dubna 2020 č. 365 

 
k návrhu zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů  

v souvislosti s pandemií COVID-19 
 

Vláda 

I. schvaluje návrh zákona, o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti                   
s pandemií COVID-19; 

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; 

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 1. dubna 2020 č. 364 

 
k žádosti o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 

 

Vláda 

I. žádá podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České 
republiky o vyslovení souhlasu s prodloužením doby nouzového stavu, vyhlášeného 
usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, o vyhlášení nouzového stavu pro území 
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 
12. března 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 69/2020 Sb., o dalších 
30 dnů; 

II. pověřuje  

1. předsedu vlády předložit žádost podle bodu I tohoto usnesení předsedovi Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání, 

2. předsedu vlády odůvodnit žádost podle bodu I tohoto usnesení v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu České republiky; 

III. zmocňuje předsedu vlády, aby v případě nutnosti pověřil plněním úkolu podle bodu II/2 
tohoto usnesení jiného člena vlády. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 1. dubna 2020 č. 363 

 
k návrhu na ratifikaci změn příloh Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob 

a použití chemických zbraní a o jejich zničení 
 

Vláda 

I. souhlasí se Změnami příloh Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití 
chemických zbraní a o jejich zničení (dále jen „Změny příloh Úmluvy“) přijaté dne           
13. ledna 1993 v Paříži, které jsou obsaženy v části III materiálu čj. 281/20; 

II. pověřuje předsedu vlády, aby Změny příloh 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 Úmluvy po vyslovení souhlasu 
Parlamentem České republiky ratifikoval; 

IV. ukládá ministru zahraničních věcí, aby odůvodnil návrh na ratifikaci Změn příloh Úmluvy 
v Parlamentu České republiky; 

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

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 1. dubna 2020 č. 362 

 
o odvolání a jmenování členů dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven 

za Ministerstvo financí 
 

Vláda 

I. odvolává ke dni 30. dubna 2020 na návrh místopředsedkyně vlády a ministryně financí  
z funkce člena Dozorčí rady České průmyslové zdravotní pojišťovny Mgr. Martina 
Škrobánka, Ministerstvo financí; 

II. jmenuje na návrh místopředsedkyně vlády a ministryně financí 

1. s účinností od 19. dubna 2020 do funkce členky Dozorčí rady RBP, zdravotní pojišťovny 
Mgr. Zdeňku Krejčovou, Ministerstvo financí, 

2. s účinností od 1. května 2020 do funkce členky Dozorčí rady České průmyslové zdravotní 
pojišťovny Ing. Evu Gajdošovou, Ministerstvo financí. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 1. dubna 2020 č. 361 

 
ke Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019 

 

Vláda 

bere na vědomí Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí 
na rok 2019, obsažené v části III materiálu čj. 299/20. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 1. dubna 2020 č. 360 

 
o Státním programu ochrany přírody a krajiny České republiky  

pro období 2020–2025 
 

Vláda 

I. schvaluje Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky pro období  
2020–2025 (dále jen „Státní program“), obsažený v části III materiálu čj. 280/20; 

II. ukládá ministru životního prostředí 

1. zajistit ve spolupráci s ministrem zemědělství, místopředsedou vlády, ministrem průmyslu 
a obchodu a ministrem dopravy, ministryní pro místní rozvoj, ministry školství, mládeže a 
tělovýchovy a obrany naplňování Státního programu, 

2. předložit vládě do 30. září 2025 závěrečnou zprávu o plnění opatření a cílů Státního 
programu. 

Provedou: 

ministři životního prostředí, zemědělství, 

školství, mládeže a tělovýchovy, obrany 

místopředseda vlády, ministr průmyslu a  

obchodu a ministr dopravy, 

ministryně pro místní rozvoj 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 1. dubna 2020 č. 359 

 
o Akčním plánu boje proti organizovanému zločinu na roky 2020 a 2021 

a Vyhodnocení Akčního plánu boje proti organizovanému zločinu 
na roky 2018 a 2019 

 

Vláda 

I. schvaluje Akční plán boje proti organizovanému zločinu na roky 2020 a 2021 a 
Vyhodnocení Akčního plánu boje proti organizovanému zločinu na roky 2918 a 2019, 
obsažené v části III materiálu čj. 264/20; 

II. ukládá gestorům jednotlivých opatření zajistit jejich plnění a spolugestorům poskytnout 
potřebnou součinnost. 

Provedou: 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 
ministryně spravedlnosti, 
práce a sociálních věcí, 
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 1. dubna 2020 č. 358 

 
k návrhu poslanců Mikuláše Ferjenčíka, Tomáše Martínka, Věry Kovářové,  

Stanislava Juránka, Jana Skopečka, Miroslava Kalouska, Jana Hrnčíře a dalších  
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon  

č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  

(sněmovní tisk č. 783) 
 

Vláda 

I. přijímá k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon 
č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 
č. 783), stanovisko uvedené v příloze tohoto usnesení;   

II. pověřuje předsedu vlády, aby o stanovisku vlády uvedené 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 1. dubna 2020 č. 357 

 
k návrhu poslanců Dominika Feriho, Karla Raise, Kateřiny Valachové,  

Ilony Mauritzové, Radima Fialy, Hany Aulické Jírovcové, Víta Rakušana, Jiřího Miholy 
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., 

 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  
(sněmovní tisk č. 777) 

 

Vláda 

I. přijímá k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 777), stanovisko uvedené v příloze tohoto 
usnesení;   

II. pověřuje předsedu vlády, aby 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 1. dubna 2020 č. 356 

 
k návrhu poslanců Jana Hrnčíře, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání 

zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,  
ve znění pozdějších předpisů  

(sněmovní tisk č. 779) 
 

Vláda 

I. přijímá k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 779), 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 1. dubna 2020 č. 355 

 
k návrhu Zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon 

č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů 
 (sněmovní tisk č. 774) 

 

Vláda 

I. přijímá k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 
daní, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 774), 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 
 


