
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 349 

 
k zajištění nákupu ochranných prostředků a dalšího vybavení Ministerstvem 

zdravotnictví 
 

Vláda 

I. schvaluje další uvolnění finančních prostředků v roce 2020 z rozpočtové kapitoly 
Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva do celkové výše 3 000 
mil. Kč do rozpočtu kapitoly č. 335 - Ministerstvo zdravotnictví na zajištění operativního 
nákupu nezbytných ochranných prostředků a dalšího vybavení, které budou použity 
k řešení krizové situace související s šířením viru SARS CoV-2 způsobujícího nemoc 
COVID-19;  

II. ukládá  

1. ministru zdravotnictví předkládat místopředsedkyni vlády a ministryni vnitra podle 
možností souhrnné žádosti o rozpočtová opatření podle bodu I tohoto usnesení, 

2. místopředsedkyni vlády a ministryni financí provádět na základě žádostí podle bodu II 
tohoto usnesení rozpočtová opatření.  

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 348 

 
o vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví na další období 

 

Vláda 

bere na vědomí 

1. vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se prodlužuje zákaz 
maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky,  
a to na dobu do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod., uvedené v příloze 1 tohoto usnesení; 

2. vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se prodlužuje 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 11. dubna 2020                          
do 6:00 hod., uvedené v příloze 2 tohoto usnesení; 

3. vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se prodlužuje nařízení 
omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na dobu do dne  
11. dubna 2020 do 6:00 hod., uvedené v příloze 3 tohoto usnesení. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 347 

 
o mimořádném opatření Ministestva zdravotnictví 
k nošení ochranných prostředků dýchacích cest 

 

Vláda 

I. bere na vědomí vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedené                
v příloze tohoto usnesení, kterým se všem osobám zakazuje postupem podle § 69                  
odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí 
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, 
pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích 
cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které 
brání šíření kapének, a to s výjimkou: 

- dětí do dvou let věku a 

- řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle; 

II. ruší se bod I usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 247, vyhlášeném pod                      
č. 106/2020 Sb., a to s účinností od 31. března 2020. 

 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 346 

 
k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví, 

k realizaci opatření při příjmu nových klientů v pobytových zařízeních  
sociálních služeb  

 

Vláda  

bere na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, vydané dne  
29. března 2020, čj. MZDR 13742/2020-1/MIN/KAN, kterým se s účinností  
od 30. března 2020 nařizuje poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby 
se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a 
poskytovatelům sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě, 
realizovat opatření při přijímání nových klientů, uvedené v příloze tohoto usnesení. 

 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 345 

 
k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví  
kterým se nařizuje používání elektronické žádanky  

v prostředí Národního zdravotnického informačního systému 
 

Vláda  

bere na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, vydané dne  
27. březne 2020, čj. MZDR 13714/2020-1/MIN/KAN, kterým se s účinností  
od 30. března 2020 nařizuje: 

- všem orgánům ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb.,  
a všem poskytovatelům zdravotních služeb k vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-
CoV-2 používání elektronické žádanky s administrací v technickém prostředí Národního 
zdravotnického informačního systému a resortních registrů, 

- všem subjektům provozujícím laboratoře provádějící vyšetření vzorků na přítomnost 
koronaviru SARS-CoV-2 hlásit bezodkladně výsledek vyšetření prostřednictvím 
Infomačního systému infekční nemoci,  

uvedené v příloze tohoto usnesení. 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 344 

 
k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví, 

kterým se nařizuje poskytovatelům zdravotních a pobytových sociálních služeb 
přijmout protiepidemická opatření 

 

Vláda 

bere na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, vydané dne 27. břez-            
na 2020, čj.  MZDR 13719/2020-1/MIN/KAN, kterým se s účinností ode dne 28. března 2020 
nařizuje poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče, 
poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, 
domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb 
poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě, přijmout veškerá možná protiepidemická 
opatření, která povedou k zamezení šíření onemocnění COVID-19, uvedené v příloze tohoto 
usnesení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 343 

 
k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví, 

kterým se nařizuje omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních 
a zařízeních sociálních služeb 

 

Vláda  

bere na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, vydané dne 27. břez-            
na 2020,čj. MZDR 13620/2020-1/MIN/KAN, kterým se s účinností od 28. března 2020 
nařizuje zákaz návštěv pacientů poskytovatelům zdravotních služeb ve zdravotnických 
zařízeních, zákaz přítomnosti třetích osob při porodu ve zdravotnickém zařízení a zákaz 
návštěv osob v zřízeních sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě,                     
s definovanými výjimkami, uvedené v příloze tohoto usnesení. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 342 

 
o zřízení Centrálního řídícího týmu COVID-19 

 

Vláda 

I. zřizuje Centrální řídící tým COVID-19, jako poradní orgán vlády dočasného charakteru; 

II. schvaluje statut Centrálního řídícího týmu COVID-19 uvedený v příloze tohoto usnesení;  

III. ukládá předsedovi vlády, 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, ministrům obrany a 
zdravotnictví určit a zajistit zástupce do Centrálního řídícího týmu COVID-19. 

Provedou: 
předseda vlády, 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 
ministři obrany, 
zdravotnictví 
 
Na vědomí: 
hejtmani 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 341 

 
o řešení situace některých osob, kterým byla nařízena karanténní opatření 

 
 

Vláda v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti 
s prokázáním výskytu koronaviru /označovaného jako SARS CoV-2/ na území České 
republiky 

I. ukládá podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů  

1. hejtmanům a primátorovi hlavního městy Prahy 

a) bez zbytečného odkladu zajistit ve spolupráci se starosty obcí s rozšířenou působností 
s přihlédnutím k místním podmínkám a potřebám po konzultaci s příslušnou krajskou 
hygienickou stanicí systém péče o osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu 
domácího násilí podle § 44 zákona o Policii České republiky, u nichž bylo 
diagnostikováno onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2 a 
nebyly hospitalizovány, nebo jimž byla nařízena karanténa, 

b) informovat Ministerstvo zdravotnictví o zajištění objektů podle bodu I/2 tohoto usnesení a 
o jejich celkové kapacitě,  

c) průběžně informovat Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra a místně příslušné 
krajské ředitelství Policie České republiky o obsazenosti objektů podle bodu I/2 tohoto 
usnesení, 

2. starostům obcí s rozšířenou působností na základě uložení hejtmanem zajistit objekty, 
v nichž se budou moci zdržovat osoby uvedené v bodu I/1a tohoto usnesení, v nichž jim 
bude poskytována nezbytná péče, a zajistit provoz a zásobování těchto objektů, 

3. primátorovi hlavního města Prahy a starostům obcí přijmout vhodná opatření k zajištění 
ostrahy objektů podle bodu I/2 tohoto usnesení pomocí obecní policie, pokud je tento 
objekt zřízen v místě, kde je obecní policie oprávněna vykonávat své úkoly, a pokud je to 
vzhledem k počtu sil a prostředků obecní policie možné, 

4. ministru zdravotnictví 

a)  informovat orgány ochrany veřejného zdraví o tomto usnesení, 

b) průběžně informovat orgány ochrany veřejného zdraví o zřízení objektů podle bodu I/2 
tohoto usnesení na území příslušného kraje a o jejich kapacitách podle bodu I/1b a c 
tohoto usnesení, 

5. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra prostřednictvím Policie České republiky 
přijmout vhodná opatření k zajištění pořádku v okolí objektů podle bodu I/2 tohoto 
usnesení a dodržování povinností uložených osobám podle bodu I//1a tohoto usnesení 
podle zákona o ochraně veřejného zdraví; 
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II. doporučuje 

1. hejtmanům, primátorovi hlavního městy Prahy a starostům obcí s rozšířenou působností 
při plnění úkolů podle bodu I tohoto usnesení využívat spolupráce s fyzickými a 
právnickými osobami vykonávajícími činnosti v oblasti pomoci a podpory osobám 
v nepříznivé situaci, 

2. 2. orgánům ochrany veřejného zdraví zohlednit při výkonu jejich působnosti podle zákona 
o ochraně veřejného zdraví zřízení objektů podle bodu I/2 tohoto usnesení. 

Provedou: 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 
ministr zdravotnictví, 
hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy, 
starostové obcí s rozšířenou působností, 
starostové obcí 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 340 

 
k finančnímu krytí nákladů vynaložených kapitolou Ministerstvo vnitra  

v souvislosti s centrálním nákupem ochranných prostředků proti šíření nemoci 
COVID-19 a zajištění jeho dalšího financování kapitolou Ministerstvo vnitra 

 

Vláda 

I. schvaluje  

1. finanční krytí nákladů, vynaložených kapitolou Ministerstvo vnitra, v souvislosti 
s centrálním nákupem ochranných prostředků proti šíření nemoci COVID-19 a jeho 
dalšího financování kapitolou Ministerstvo vnitra,  

2. uvolnění finančních prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní 
rozpočtová rezerva, do rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra v celkové výši 4 316 mil. Kč, 
na realizaci centrálních nákupů ochranných prostředků, včetně letecké přepravy;  

II. ukládá  

1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra 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 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 30. března 2020 č. 339 

 
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 materiálu                     
čj. 293/20; 

II. ukládá místopředsedkyni vlády a ministryni financí zajistit realizaci opatření uvedených 
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 30. března 2020 č. 338 

 
k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na stavby dopravní a vodní 

infrastruktury a stavby s nimi související  
 

Vláda 

I. schvaluje 

1. záměr poskytování plateb za ztížené podmínky u staveb dopravní a vodní infrastruktury a 
staveb s nimi souvisejících, které jsou realizovány zadavateli Ředitelství silnic a dálnic 
ČR s.p.o., Správou železnic, s.o. a Ředitelstvím vodních cest ČR o.s.s. (dále jen „resortní 
organizace“), a to za činnosti realizované po dobu trvání nouzového stavu a po dobu 
nezbytnou pro odstranění jeho následků,  

2. záměr prodloužení smluvních lhůt pro plnění zhotovitele u staveb uvedených v bodě I/1 
tohoto usnesení;  

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

3. stanovit pro resortní organizace závazný postup 

a)  pro poskytování platby uvedené v bodě I/1 tohoto usnesení, a to zejména stanovením 
okruhu staveb, na něž se tento postup vztahuje, stanovením výše této platby na základě 
znaleckého posudku a algoritmu pro výpočet platby, určením doby, po kterou platba 
zhotoviteli náleží; 

b) pro prodloužení lhůt podle bodu I/2 tohoto usnesení, a to zejména stanovením okruhu 
staveb, na něž se tento postup vztahuje a stanovením algoritmu pro výpočet doby,                     
o kterou budou lhůty prodlouženy; 

4. informovat o stanoveném postupu vládu. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 337 

 
ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na výstavbu dopravní 

infrastruktury  
 

Vláda 

ukládá místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy 

1. přijmout taková opatření, která umožní zasmluvnění výdajů na opravy a údržbu nebo 
nové investice do státní silniční a železniční infrastruktury, a to v celkovém objemu 6,5 
mld. Kč prostřednictvím rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, 

2. uložit Ředitelství silnic a dálnic a Správě železnic neprodleně připravit projekty na opravy 
a údržbu nebo nové investice do státní silniční a železniční infrastruktury v celkovém 
objemu 6,5 mld. Kč pro rok 2020 nad současně platný rozpočet. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 336 

 
k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na silniční nákladní dopravu 

 

Vláda 

I. schvaluje záměr zmírnit dopady epidemie onemocnění COVID-19, způsobené novým 
koronavirem s označením SARS-CoV-2, které mohou vzniknout v oblasti vztahů                    
s dodavatelem systému elektronického mýtného a poskytovatelem služeb s jeho 
provozem souvisejících a dopravci, jimž vznikla povinnost úhrady mýtného;  

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

1. přijmout pro období od 1. dubna 2020 do 31. července 2020 takové kroky, které povedou 
ke  splatnosti úhrady mýtného v režimu následného placení provozovateli systému 
elektronického mýtného ve lhůtě tří kalendářních měsíců od okamžiku povinnosti mýtné 
uhradit, 

2. přijmout takové kroky vůči dodavateli systému elektronického mýtného a poskytovateli 
služeb s jeho provozem souvisejících (dále jen „dodavatel“), které dodavatele zprostí 
jeho odpovědnosti za úhradu mýtného v případě, že dopravce, jemuž povinnost úhrady 
mýtného vznikla, tuto povinnost nesplní a u nějž bylo postupováno podle bodu II/1 a III; 

III.  ukládá místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy a 
místopředsedkyni vlády a ministryni financí přijmout pro období do 30. června 2020 
takové kroky, aby v případě již vzniklé povinnosti úhrady mýtného v režimu následného 
placení provozovateli systému elektronického mýtného před 1. dubnem 2020 byl ze 
závažných důvodů, spočívajících v potřebě zmírnění dopadů uvedených v bodu I 
prominut dluh na úroku z prodlení, pokud k úhradě dojde nejpozději 3 měsíce od vzniku 
této povinnosti. 

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 30. března 2020 č. 335 

 
k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 při zajišťování dopravní 

obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících 
 

Vláda 

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

1. upravit rozsah dopravní obslužnosti zajišťované na základě ust. § 4 odst. 1 zákona 
č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, tak aby odpovídal aktuální 
snížené poptávce cestujících po dopravních službách ve veřejné dopravě, 

2. upravit způsob prodeje jízdních, přepravních a rezervačních dokladů v celostátní dopravě 
zajišťované podle bodu I/1 tohoto usnesení, tak aby byl co nejvíce omezen přímý kontakt 
mezi cestujícími a dopravci; 

II. doporučuje hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy po vzájemné dohodě 

1. upravit rozsah dopravní obslužnosti zajišťované na základě ust. § 3 odst. 1 zákona 
č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, tak aby odpovídal aktuální 
snížené poptávce cestujících po dopravních službách ve veřejné dopravě, 

2. upravit způsob prodeje jízdních, přepravních a rezervačních dokladů v regionální 
dopravě podle bodu II/1 tohoto usnesení, tak aby byl co nejvíce omezen přímý kontakt 
mezi cestujícími a dopravci. 

Provede: 
místopředseda vlády, ministr průmyslu 
a obchodu a ministr dopravy 
 
Na vědomí: 
hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 334 

 
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) a § 6 odst. 2 písm. b) krizového zákona. 

 

Vláda s účinností ode dne 31. března 2020 od 00:00 hod do 12. dubna 2020 

I. nařizuje  

1. zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, to neplatí: 

a) pro cizince pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na 
území České republiky a nezletilé děti občanů České republiky, kteří se nacházeli mimo 
území České republiky před vydáním usnesení o zákazu vycestování (repatriace), 

b) pro občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují 
přes Českou republiku za účelem cesty domů a mají k tomuto účelu vystavenou nótu 
zastupitelského úřadu (průjezd a repatriace), 

c) pro občany Evropské unie, kteří jsou manželi občanů České republiky, 

d) je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky, 

e) pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce překračují státní hranici 
s Německou spolkovou republikou nebo Rakouskou republikou na dobu delší než 21 dní, 
a zároveň od posledního vstupu na území České republiky uplynulo alespoň 14 dnů, 

f) pro přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a integrovaném 
záchranném systému, kteří pravidelně za účelem výkonu práce překračují státní hranici                       
s Německou spolkovou republikou, Rakouskou republikou, Polskou republikou nebo 
Slovenskou republikou, 

g) pro přeshraniční pracovníky, kteří pravidelně za účelem práce překračují státní hranici                    
s Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,  

h) pro pracovníky mezinárodní dopravy, 

i) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury, 

j) pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací se sídlem v České republice, 
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k) v naléhavých mimořádných situacích, 

přičemž Ministerstvo vnitra může svým sdělením na internetových stránkách stanovit další 
podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice; 

2. zákaz vycestování z území České republiky, to neplatí: 

a) pro cizince, kteří chtějí opustit Českou republiku za účelem jednorázového vycestování, 

b) pro občany České republiky, kteří jsou držiteli pobytového oprávnění v jiné zemi a chtějí 
opustit Českou republiku za účelem jednorázového vycestování do této země, 

c) pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce překračují státní hranici 
s Německou spolkovou republikou nebo Rakouskou republikou na dobu delší než 21 dní, 

d) pro přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a integrovaném 
záchranném systému, kteří pravidelně za účelem výkonu práce překračují státní hranici s 
Německou spolkovou republikou, Rakouskou republikou, Polskou republikou nebo 
Slovenskou republikou, 

e) pro přeshraniční pracovníky, kteří pravidelně za účelem práce překračují státní hranici                   
s Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,  

f) pro pracovníky mezinárodní dopravy, 

g) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury, 

h) pro diplomaty a jiné zaměstnance státu při plnění naléhavých úkolů, 

i) v naléhavých mimořádných situacích, 

přičemž Ministerstvo vnitra může svým sdělením na internetových stránkách stanovit další 
podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice, 

3. všem osobám, které vstoupí na území České republiky, bezprostředně po vstupu do 
České republiky oznámit 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; to neplatí pro osoby, které jsou uvedeny v bodě 1 
písm. b), e), f), g) a v bodě 2 písm. d) a e). Pro osoby, které přicestovaly na základě 
výjimky podle bodu 1. písm. h. až k., platí povinnost podle věty první, pokud doba jejich 
předpokládaného pobytu na území České republiky bude delší než 21 kalendářních dní. 
Pro osoby, které vycestovaly z území České republiky na základě výjimky podle bodu 2 
písm. f) až i), platí povinnost podle věty první, pokud doba jejich vycestování trvala déle 
než 21 kalendářních dní,  

4. všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo 
praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob, které oznámí vstup na území České 
republiky podle bodu 3, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona                        
č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů, 

5. všem osobám, pro které neplatí povinnost uvedená v bodu 3 větě první: 
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a)  v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění neprodleně oznámit tuto 
skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu 
poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li 
registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické 
lékařství,  

b) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a 
pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění poskytnout potřebnou součinnost 
zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění 
přítomnosti onemocnění COVID-19, 

c) v případě vycestovávání maximálně omezit přímý kontakt s místním personálem na cizím 
území; 

II. zakazuje  

všem osobám, které vstoupí na území České republiky a pro které neplatí povinnost 
uvedená v bodu I/3 větě první, volný pohyb na území celé České republiky s výjimkou: 

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, 

b) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, 
k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění 
pohonných hmot,  

c) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,  

d) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,  

e) cest zpět do místa svého bydliště, 

f) pohřbů; 

III. ukládá  

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra 

a) stanovit sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo jiným 
vhodným způsobem další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní 
hranice dle bodu I/1 tohoto usnesení,  

b) stanovit sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo jiným 
vhodným způsobem další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní 
hranice podle bodu I/2 tohoto usnesení; 

IV. zrušuje   

1. body I/1 a I/5 usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 198, o přijetí krizového opatření, 
vyhlášené pod č. 71/2020 Sb., 

2. usnesení vlády ze dne 13. března 2020 č. 203, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného 
pod č. 76/2020 Sb., 

3. body II až IV usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 247, o přijetí krizového opatření, 
vyhlášeného pod č. 106/2020 Sb., 
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4. usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 281, o přijetí krizového opatření, vyhlášené 
pod č. 128/2020 Sb., 

5. usnesení vlády ze dne 13. března 2020 č. 209 o přijetí krizového opatření, vyhlášeného 
pod č. 81/2020 Sb. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 333 

 
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. d) 
krizového zákona. 

 

Vláda 

I. nařizuje s účinností od 30. března 2020 od 18:00 hodin nasazení vojáků v činné službě 
v počtu 300 osob a související potřebné techniky k provádění krizových opatření, a to 
za účelem poskytnutí podpory a součinnosti orgánům ochrany veřejného zdraví při plnění 
úkolů k likvidaci epidemie nového koronaviru SARS-CoV-2; 

II. ukládá 

1. ministru zdravotnictví zorganizovat spolupráci orgánů ochrany veřejného zdraví s vojáky 
podle bodu I tohoto usnesení, 

2. ministru obrany zajistit nasazení vojáků v činné službě s technikou podle bodu I tohoto 
usnesení. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 332 

 
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 od 30. března 2020 

I. zakazuje všem zaměstnancům subjektů kritické infrastruktury podle § 2 písm. k) 
krizového zákona, kteří se v rámci plnění svých pracovních úkolů podílejí na zajištění 
funkce prvku kritické infrastruktury ve smyslu nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích 
pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb. (dále jen 
„kritický zaměstnanec“), čerpání dovolené po dobu nouzového stavu, s výjimkou osob, 
kterým byla nařízena karanténa; 

II. nařizuje všem kritickým zaměstnancům 

1. zdržovat se v průběhu bezpečnostních přestávek a v době mimo pracovní dobu, včetně 
doby přestávek v práci na jídlo a oddech, výhradně na místech určených jejich 
zaměstnavatelem s výjimkou 

a) cest nezbytně nutných k obstarávání vlastních základních životních potřeb,  

b) cest do zdravotnických zařízení nezbytně nutných k poskytnutí neodkladných zdravotních 
služeb danému zaměstnanci, 

c) cest nezbytně nutných k vyřízení vlastních neodkladných úředních záležitostí, 

přičemž kritický zaměstnanec je v případech podle bodu II/1a) až c) tohoto usnesení povinen 
každou takovou cestu předem oznámit svému zaměstnavateli, a není-li takové předchozí 
oznámení možné, je povinen svého zaměstnavatele o dané cestě vyrozumět ihned, jakmile 
to bude možné, 

2. v případě, že zjistí, že byli v přímém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno 
onemocnění COVID-19, bez přiměřených osobních ochranných prostředků (dále jen 
„rizikový kontakt“), aby o tom bezodkladně informovali svého zaměstnavatele; 
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III. nařizuje všem subjektům kritické infrastruktury podle § 2 písm. k) krizového zákona, 
které provozují prvek kritické infrastruktury (dále jen „dotčený zaměstnavatel“) 

1. zajistit všem kritickým zaměstnancům, kterým v době mimo pracovní dobu nařídí podle 
bodu II tohoto usnesení zdržovat se na jiném místě než v jejich bydlišti, zdarma důstojné 
ubytování a další nezbytné životní podmínky, včetně zajištění 

a) základních životních potřeb těchto zaměstnanců, 

b) přiměřeného kontaktu těchto zaměstnanců s rodinou a osobami blízkými, 

c) na základě žádosti zaměstnance péče o osoby danému zaměstnanci blízké nebo                    
o zvířata chovaná daným zaměstnancem, kterou by za normálních okolností tento 
zaměstnanec poskytoval osobně a kterou tento zaměstnanec v důsledku omezení 
volnosti pohybu dle bodu II nemůže řádně vykonávat, 

d) na základě žádosti zaměstnance správy majetku daného zaměstnance, kterou tento 
zaměstnanec v důsledku omezení volnosti pohybu dle bodu II nemůže řádně vykonávat, 

2. zajistit podmínky pro kritické zaměstnance, kteří měli rizikový kontakt, tak, aby tito kritičtí 
zaměstnanci mohli dodržet všechna pravidla podle tohoto opatření, 

3. v souvislosti s rizikovým kontaktem kritického zaměstnance dodržovat tato pravidla: 

a) v případě, že dotčený zaměstnavatel zjistí, že jeho kritický zaměstnanec měl rizikový 
kontakt, tak rozhodne, zda je výkon práce daným kritickým zaměstnancem nezbytný pro 
zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, který dotčený zaměstnavatel 
provozuje, 

b) pokud výkon práce daným kritickým zaměstnancem není nezbytný pro zajištění funkce 
příslušného prvku kritické infrastruktury, který dotčený zaměstnavatel provozuje, pak 
dotčený zaměstnavatel informuje místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, který 
nařídí kritickému zaměstnanci karanténu, 

c) pokud výkon práce daným kritickým zaměstnancem je nezbytný pro zajištění funkce 
příslušného prvku kritické infrastruktury, který dotčený zaměstnavatel provozuje, pak 
dotčený zaměstnavatel a kritický zaměstnanec postupují podle bodu IV tohoto usnesení; 
dotčený zaměstnavatel oznámí tuto skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany 
veřejného zdraví, 

d) pokud v průběhu 14 dnů od rizikového kontaktu budou u kritického zaměstnance zjištěny 
jakékoli známé klinické příznaky onemocnění COVID-19 nebo některý z provedených 
testů podle bodu IV tohoto usnesení bude mít pozitivní výsledek, pak dotčený 
zaměstnavatel informuje místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, který nařídí 
danému kritickému zaměstnanci karanténu nebo izolaci; 

IV. nařizuje všem kritickým zaměstnancům bez klinických příznaků, kteří měli rizikový 
kontakt a jejichž výkon práce je dle rozhodnutí zaměstnavatele nezbytný pro zajištění 
funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, který dotčený zaměstnavatel provozuje, 
dodržovat tato pravidla: 

1. kritický zaměstnanec pracuje s respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu po dobu 
14 dnů, 

2. kritický zaměstnanec používá jeden respirátor maximálně po dobu 8 hodin, 
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3. kritický zaměstnanec využívá na odpočinek a stravování místnost bez přítomnosti jiné 
osoby, 

4. kritický zaměstnanec pracuje v takovém režimu práce, aby se minimalizoval kontakt                    
s ostatními pracovníky, 

5. kritický zaměstnanec omezí pohyb po pracovišti na nezbytně nutnou míru, 

6. kritický zaměstnanec si na začátku každé směny bezprostředně před zahájením výkonu 
práce změří tělesnou teplotu a sdělí výsledek měření teploty a svůj aktuální zdravotní 
stav a případné zdravotní potíže nadřízenému vedoucímu zaměstnanci, 

7. kritický zaměstnanec podstoupí za 5 dnů od rizikového kontaktu výtěr z nosohltanu                     
s RT-PCR vyšetřením na SARS-CoV-2 a současně rapid test z kapilární krve na 
přítomnost IgM a IgG protilátek, 

8. v případě negativního výsledku obou vyšetření podle bodu IV/7 tohoto usnesení kritický 
zaměstnanec pokračuje ve výkonu práce a za 14 dnů od rizikového kontaktu podstoupí 
druhý výtěr z nosohltanu s RT-PCR vyšetřením na SARS-CoV-2 a současně druhý rapid 
test z kapilární krve na přítomnost IgM a IgG protilátek, 

9. v případě negativního výsledku obou vyšetření podle bodu IV/8 tohoto usnesení kritický 
zaměstnanec nadále vykonává práci v normálním režimu práce; 

V. nařizuje orgánům ochrany veřejného zdraví a poskytovatelům zdravotních služeb, aby                     
u kritických zaměstnanců bez klinických příznaků, kteří měli rizikový kontakt a jejichž 
výkon práce je dle rozhodnutí zaměstnavatele nezbytný pro zajištění funkce příslušného 
prvku kritické infrastruktury, který dotčený zaměstnavatel provozuje, nenařizovaly 
karanténu, pokud daný zaměstnanec a dotčený zaměstnavatel dodržují postupy podle 
bodu IV tohoto usnesení a žádné z vyšetření provedených podle bodu IV tohoto 
usnesení není pozitivní; 

VI.  stanoví, že výjimka ze zákazu prodeje ubytovacích služeb podle čl. I odst. 7 mimo-      
řádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 26. března 2020,     
č.j. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN, se vztahuje též na prodej a poskytnutí ubytovacích 
služeb při zajištění ubytování pro kritické zaměstnance podle bodu III tohoto usnesení. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 331 

 
o analýze možných přesunů finančních prostředků mezi operačními programy 

v reakci na šíření koronaviru 
 

Vláda 

I. bere na vědomí informace o úpravách podmínek čerpání Evropských strukturálních 
a investičních fondů, obsažené v části III materiálu čj. 291/20; 

II. ukládá ministryni pro místní rozvoj, ve spolupráci s řídicími orgány operačních programů 
a místopředsedkyní vlády a ministryní financí, provést analýzu disponibilních finančních 
prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice a možností 
jejich účinného využití pro potřeby boje s koronavirem a na základě této analýzy předložit 
vládě návrhy přesunů finančních prostředků uvnitř a mezi programy, případně další 
změny programů. 

Provedou: 
ministryně pro místní rozvoj, 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí, 
místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu  
a ministr dopravy, 
ministři životního prostředí 
školství, mládeže a tělovýchovy 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r. 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí 
 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 330 

 
o zajištění rozpočtových prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka 

Vládní rozpočtová rezerva pro výplatu finančních příspěvků na zmírnění dopadů 
kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. října 2017 do 31. prosince 2018 

 

Vláda 

I. schvaluje uvolnění finančních prostředků v roce 2020 z rozpočtové rezervy kapitoly 
Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva do výše 1,2 mld. Kč pro 
výplatu finančních příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období 
od 1. října 2017 do 31. prosince 2018 ve smyslu usnesení vlády ze dne 30. červen-          
ce 2019 č. 548 a usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 289; 

II. ukládá 

1. ministru zemědělství  

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

b)  pro výplatu uplatněných požadavků využít dále v roce 2020 nespotřebované neprofilující 
výdaje rezortu Ministerstva zemědělství z minulých let do výše 100 mil. Kč, 

2. místopředsedkyni vlády a ministryni financí provést na základě žádosti podle bodu II/1a 
tohoto usnesení. 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 30. března 2020 č. 329 

 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování  

a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) 
 

Vláda 

I. schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostřed-
kování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování); 

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 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 pro místní rozvoj, aby odůvodnila vládní návrh zákona v Parlamentu České 
republiky; 

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 30. března 2020 č. 328 

 
k návrhu zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých 

školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů 
 

Vláda 

I. schvaluje návrh zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na 
vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů                   
s úpravou podle připomínky vlády; 

II. ukládá ministru školství, mládeže a tělovýchovy 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 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 30. března 2020 č. 327 

 
o odvolání a jmenování členů správních a dozorčích rad zdravotních pojišťoven 

 

Vláda 

I. odvolává ke dni 8. dubna 2020 na návrh ministra zdravotnictví z funkce členky Správní 
rady Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky JUDr. Alenu Netolickou; 

II. jmenuje s účinností od 9. dubna 2020 na návrh ministra zdravotnictví  

1. do funkce členky Správní rady Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 
Mgr. Kateřinu Blažkovou, Ministerstvo obrany, 

2. do funkce členky Správní rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda Ing. Petru Šimkovou, 
Ministerstvo zdravotnictví, 

3. do funkce člena Správní rady Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, 
pojišťoven a stavebnictví JUDr. Radka Policara, Ministerstvo zdravotnictví, 

4. do funkce členky Dozorčí rady Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, 
pojišťoven a stavebnictví Ing. Hanu Semínovou, Ministerstvo zdravotnictví, 

5. do funkce člena Dozorčí rady RBP, zdravotní pojišťovny Mgr. et Mgr. Romana Odložilíka, 
MPA, Ministerstvo zdravotnictví. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 326 

 
o jmenování členky předsednictva Technologické agentury České republiky 

 

Vláda 

jmenuje Ing. Bc. Kamilu Vávrovou, Ph.D. členkou předsednictva Technologické agentury 
České republiky s účinností od 30. března 2020. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 325 

 
ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění  

od 1. února do 29. února 2020 

 

 
 
 
 

Vláda 

souhlasí 

1. se změnou termínu pro předložení materiálů 

a) místopředsedkyní vlády a ministryní financí 

Odůvodnění vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky 
k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky 
v části uvádějící sídlo této instituce sjednána dne 4. prosince 2018 ve Varaderu, tedy 
návrhu na schválení změny Stanov Mezinárodní investiční banky, které jsou nedílnou 
součástí Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky 

Původní termín:  29.02.2020 
Nový konečný termín: 28.02.2021, 

b) ministrem školství, mládeže a tělovýchovy 

Průběžné hodnocení implementace Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 

Původní termín:  31.08.2020 
Nový konečný termín: 28.02.2021, 

c) ministrem kultury 

Návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně zákona  
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání), ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších 
zákonů 

Původní termín:  31.01.2020 
Prodloužený termín: 29.02.2020 
Nový konečný termín: 31.03.2020, 
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d) ministryní práce a sociálních věcí 

da) Návrh spojené druhé a třetí periodické zprávy České republiky o plnění závazků 
plynoucích z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením včetně informací o stavu 
naplňování Závěrečných doporučení 

Původní termín:  31.08.2019 
Prodloužený termín: 28.02.2020 
Nový konečný termín: 30.04.2020, 

db) Analýza plnění závazků plynoucích pro Českou republiku z Mezinárodního paktu  
o hospodářských, sociálních a kulturních právech za účelem posouzení vhodnosti 
podpisu a ratifikace Opčního protokolu k  Mezinárodnímu paktu o hospodářských, 
sociálních a kulturních právech 

Původní termín:  31.12.2018 
Prodloužený termín: 29.02.2020 
Nový konečný termín: 31.03.2020, 

dc) Zpráva o přijatých instrumentech na 107. zasedání Mezinárodní konference práce 
s návrhem na další postup 

Původní termín:  30.04.2019 
Prodloužený termín: 29.02.2020 
Nový konečný termín: 31.03.2020, 

dd) Aktualizace Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025 

Původní termín:  31.12.2018 
Prodloužený termín: 29.02.2020 
Nový konečný termín: 30.06.2020, 

e) 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra 

Návrh aktualizovaných implementačních plánů programu „Digitální Česko“ 

Původní termín:  31.03.2020 
Nový konečný termín: 30.04.2020, 

f) místopředsedou vlády, ministrem průmyslu a obchodu a ministrem dopravy  

Znovupředložení Koncepce vodní dopravy do roku 2023 

Původní termín:  18.03.2019 
Prodloužený termín: 28.02.2020 
Nový konečný termín: 31.12.2020, 
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g) ministrem životního prostředí 

Návrh na přijetí změn přílohy II, VIII a IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu 
nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, přijatých na  
14. zasedání konference smluvních stran této úmluvy konaném ve dnech 29. dubna až  
10. května 2019 

Původní termín:  31.03.2020 
Nový konečný termín: 31.12.2020, 

h)   ředitelem Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost 

Národní strategie kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2020 až 2025 

Původní termín:  31.12.2019 
Prodloužený termín: 31.03.2020 
Nový konečný termín: 30.09.2020, 

2.  se zrušením úkolu 

a) ministra zdravotnictví 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových,   
 podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, která   
 bude v oblasti volebního práva při volbách do orgánů zaměstnaneckých zdravotních  
 pojišťoven zohledňovat postavení zaměstnanců jako plátců pojistného na veřejné  
 zdravotní pojištění, 

b) ministra zemědělství 

Informace k plnění Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku   
 Lesy České republiky, s.p., od roku 2012. 

Provedou: 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 
místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy, 
ministři školství, mládeže a tělovýchovy, 
kultury, životního prostředí, 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí,  
ministryně práce a sociálních věcí, 
ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 324 

 
ke Zprávě o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
a o monitorování radiační situace na území České republiky za rok 2019 

 

Vláda 

I. bere na vědomí Zprávu o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a 
o monitorování radiační situace na území České republiky za rok 2019, obsaženou 
v části III materiálu čj. 263/20; 

II.  konstatuje, že v roce 2019 

1. nedošlo v důsledku provozu jaderných elektráren Dukovany a Temelín ani ostatních 
jaderných zařízení k nepřípustným únikům radioaktivních látek do životního prostředí, ani 
k ozáření pracovníků nad stanovené limity s tím, že rozhodující požadavky jaderné 
bezpečnosti a radiační ochrany v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín a 
v ostatních jaderných zařízeních a rozhodující požadavky radiační ochrany na 
pracovištích se zdroji ionizujícího záření v České republice byly splněny, 

2. Česká republika splnila všechny své závazky, které pro ni vyplývají ze Smlouvy                
o nešíření jaderných zbraní a na ni navazujících smluvních dokumentů o uplatňování 
záruk, 

3. Česká republika splnila všechny své závazky, které pro ni vyplývají z Úmluvy o fyzické 
ochraně jaderných materiálů, Úmluvy o jaderné bezpečnosti, Společné úmluvy                      
o nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivními odpady a Úmluvy o všeobecném 
zákazu zkoušek jaderných zbraní, 

4. Česká republika splnila všechny své závazky, které pro ni vyplývají z Úmluvy o zákazu 
vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení,                        
jejíž ustanovení jsou promítnuta do zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních 
souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona                             
č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, 

5. Česká republika splnila všechny své závazky, které pro ni vyplývají z Úmluvy o zákazu 
vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a 
jejich zničení, jejíž ustanovení jsou promítnuta do zákona č. 281/2002 Sb., o některých 
opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní 
a o změně živnostenského zákona. 

 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 323 

 
o úvěrovém financování projektů vodního hospodářství  

v letech 2020 až 2025 z prostředků Evropské investiční banky 
 

Vláda 

I. bere na vědomí úvěrové financování projektů vodního hospodářství v letech 2020 až 
2025 z prostředků Evropské investiční banky podle návrhu obsaženého v části III 
materiálu čj. 240/20; 

II. souhlasí s přijetím úvěrů Ministerstvem financí od Evropské investiční banky na 
spolufinancování výdajů státního rozpočtu na realizaci dotačních programů uvedených                    
v bodě I tohoto usnesení v celkové výši ekvivalentu až 8 mld. Kč, 

III. ukládá  

1. místopředsedkyni vlády a ministryni financí sjednat a uzavřít příslušné smlouvy o úvěru 
za účelem možnosti přijetí jednotlivých tranší peněžních prostředků od Evropské 
investiční banky na spolufinancování výdajů státního rozpočtu na realizaci dotačních 
programů uvedených v bodě I tohoto usnesení s tím, že v případě, že bude ve 
vyjednávání konkrétní tranše příslušného úvěru dosaženo takových podmínek, které 
budou v porovnání s jinými formami financování rozvoje vodního hospodářství České 
republiky nejvýhodnější, požádat  Evropskou investiční banku o přijetí peněžních 
prostředků prostřednictvím této konkrétní tranše v rámci příslušné uzavřené smlouvy o 
úvěru, až do výše celkového ekvivalentu 8 mld. Kč, 

2. ministru zemědělství zajistit řádné využití dotací ze státního rozpočtu, které budou kryty 
úvěrovými prostředky od Evropské investiční banky na realizaci dotačních programů 
uvedených v bodě I tohoto usnesení a také zajistit jejich efektivní naplňování za účelem 
snížení negativních dopadů klimatických změn.  

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 322 

 
k informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států 

uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2019 
 

Vláda 

I. bere na vědomí informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států 
uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2019 (dále jen „Informace”),      
obsaženou v části II materiálu čj. 225/20; 

II. pověřuje předsedu vlády předložit Informaci Poslanecké sněmovně Parlamentu České 
republiky a Senátu Parlamentu České republiky; 

III. ukládá ministru obrany odůvodnit Informaci v Parlamentu České republiky; 

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

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 321 

 
k  Výroční zprávě a účetní závěrce  

Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2019 
 

Vláda 

I. souhlasí s Výroční zprávou a účetní závěrkou Státního fondu rozvoje bydlení za                
rok 2019, obsaženou v části III materiálu čj. 227/20; 

II. pověřuje předsedu vlády předložit Výroční zprávu a účetní závěrku Státního fondu 
rozvoje bydlení za rok 2019 podle bodu I tohoto usnesení předsedovi Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky ke schválení Poslaneckou sněmovnou 
Parlamentu České republiky. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 320 

 
k návrhu změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2020 

 

Vláda 

I. souhlasí s návrhem změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2020 (dále je 
„Návrh“), obsaženým v části III materiálu čj. 228/20; 

II. pověřuje předsedu vlády předložit Návrh předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky ke schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky; 

III. ukládá ministryni pro místní rozvoj odůvodnit Návrh v Poslanecké sněmovně Parlamentu 
České republiky; 

IV. zmocňuje předsedu vlády, aby na základě odůvodněné žádosti ministryně pro místní 
rozvoj pověřil plněním úkolu podle bodu III 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 30. března 2020 č. 319 

 
k návrhu na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem  

pod spisovou značkou Pl. ÚS 28/19 o návrhu Obvodního soudu pro Prahu 5  
na zrušení § 3020 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve slovech „v části první, třetí a čtvrté“ 
 

Vláda 

I. bere na vědomí informace obsažené v části II materiálu čj. 239/20; 

II. vstupuje do řízení vedeného u Ústavního soudu pod spisovou značkou Pl. ÚS 28/19; 

III. navrhuje, aby Ústavní soud návrh vedený pod spisovou značkou Pl. ÚS 28/19 zamítl; 

IV. zmocňuje  

1. ministryni spravedlnosti, aby ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra 
vypracovala a v soudcem zpravodajem stanovené lhůtě zaslala Ústavnímu soudu 
vyjádření vlády formulované ve smyslu bodu III tohoto usnesení, 

2. ministryni spravedlnosti k zastupování vlády v řízení vedeném před Ústavním soudem 
pod spisovou značkou Pl. ÚS 28/19; 

V. ukládá ministryni spravedlnosti, aby informovala Ústavní soud o rozhodnutích vlády 
uvedených v bodech II až IV tohoto usnesení. 

Provedou: 

ministryně spravedlnosti, 

1. místopředseda vlády a ministr vnitra 

 

 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 318 

 
o jmenování Ing. Petra Špirhanzla na služební místo státního tajemníka v Úřadu vlády 

České republiky 
 

Vláda 

I. jmenuje podle § 53 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě výsledku výběrového řízení a na návrh náměstkyně pro řízení 
sekce Kabinetu předsedy vlády pověřené řízením Úřadu vlády České republiky, Ing. 
Petra Špirhanzla, narozeného dne 3. června 1961, trvale bytem Žižkova 492/58, 
Budějovické předměstí, 397 01 Písek, na služební místo státního tajemníka v Úřadu 
vlády České republiky, a to s účinností od 20. dubna 2020 na dobu 5 let; 

II. pověřuje náměstka ministra vnitra pro státní službu vyhotovit rozhodnutí o jmenování 
na služební místo státního tajemníka v Úřadu vlády České republiky. 

Provede: 
náměstek ministra vnitra pro státní službu 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 317 

 
o jmenování Ing. Zdeňky Pikešové, MPA, na služební místo státní tajemnice 

v Ministerstvu pro místní rozvoj 
 

Vláda 

I. jmenuje podle § 53 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě výsledku výběrového řízení a na návrh ministryně pro místní rozvoj, 
Ing. Zdeňku Pikešovou, narozenou 10. března 1967, trvale bytem Borek 35, 277 14 
Dřísy, na služební místo státní tajemnice v Ministerstvu pro místní rozvoj, a to s účinností 
od 24. dubna 2020 na dobu 5 let; 

II. pověřuje náměstka ministra vnitra pro státní službu vyhotovit rozhodnutí o jmenování 
na služební místo státní tajemnice v Ministerstvu pro místní rozvoj. 

Provede: 
náměstek ministra vnitra pro státní službu 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 316 

 
o jmenování Ing. Petra Vančury na služební místo státního tajemníka 

v Ministerstvu obrany 
 

Vláda 

I. jmenuje podle § 53 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, na základě výsledku 
výběrového řízení a na návrh ministra obrany, Ing. Petra Vančuru, narozeného  
dne 1. července 1974, trvale bytem Přesličková 2886/11, 106 00 Praha 10, na služební 
místo státního tajemníka v Ministerstvu obrany, a to s účinností od 14. dubna 2020 
na dobu 5 let; 

II. pověřuje náměstka ministra vnitra pro státní službu vyhotovit rozhodnutí o jmenování 
na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu obrany. 

Provede: 
náměstek ministra vnitra pro státní službu 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 315 

 
o jmenování Ing. Jany Machové na služební místo státní tajemnice  

v Ministerstvu kultury 
 

Vláda 

I. jmenuje podle § 53 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě výsledku výběrového řízení a na návrh ministra kultury,                      
Ing. Janu Machovou, narozenou dne 13. září 1980, trvale bytem Bělohorská 239,             
169 00 Praha 6, na služební místo státní tajemnice v Ministerstvu kultury, a to s účinností 
od 9. dubna 2020 na dobu 5 let; 

II. pověřuje náměstka ministra vnitra pro státní službu vyhotovit rozhodnutí o jmenování 
na služební místo státní tajemnice v Ministerstvu kultury. 

Provede: 
náměstek ministra vnitra pro státní službu 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 314 

 
o jmenování RNDr. Josefa Postráneckého na služební místo státního tajemníka 

v Ministerstvu vnitra 

 

Vláda 

I. jmenuje podle § 53 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě výsledku výběrového řízení a na návrh 1. místopředsedy vlády 
a ministra vnitra, RNDr. Josefa Postráneckého, narozeného dne 26. června 1961, trvale 
bytem Roklinka 592, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry, na služební místo státního tajemníka 
v Ministerstvu vnitra, a to s účinností od 7. dubna 2020 na dobu 5 let; 

II. pověřuje 1. místopředsedu vlády a ministra vnitra vyhotovit rozhodnutí o jmenování 
na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu vnitra. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2020 č. 313 

 
k návrhu Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění  

zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů 
(sněmovní tisk č. 766) 

 

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. 766), 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 30. března 2020 č. 312 

 
k návrhu poslanců Leo Luzara, Jiřího Miholy a Heleny Válkové na vydání 

zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích,  
o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu,  

ve znění pozdějších předpisů 
(sněmovní tisk č. 773) 

 
Vláda 

I. přijímá k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích,                      
o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění 
pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 773), 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 
 


