
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 31. března 2020 č. 354 

 
o rozšíření Programu Ošetřovné pro OSVČ 

 

Vláda 

I. schvaluje doplnění usnesení vlády ze dne 26. března 2020 č. 311, které se týká 
Programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění 
COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 - „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ, na základě 
kterého bude rozšířen program i na OSVČ podnikající v oblasti zemědělské a lesnické 
prvovýroby, a to podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

II. ukládá  

1. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy realizovat 
program uvedený v bodě I tohoto usnesení, 

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

III. zmocňuje místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy ke 
změnám podmínek a výše podpory programu uvedeného v bodu I tohoto usnesení. 

Provedou: 
místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu  
a ministr dopravy, 
obecní živnostenské úřady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D, v. r. 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 31. března 2020 č. 353 

 
o Cíleném programu podpory zaměstnanosti a zrušení usnesení vlády 

ze dne 19. března 2020 č. 257, usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 293 

 

Vláda 

I. zrušuje  

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

2. usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 293, o změně usnesení vlády ze dne               
19. března 2020 č. 257, o Cíleném programu podpory zaměstnanosti; 

II. schvaluje 

1. Cílený program podpory zaměstnanosti (dále jen „Cílený program“), odhad nákladů na 
jeho realizaci a harmonogram jeho čerpání, 

2. použití finančních prostředků kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa z položky Vládní 
rozpočtová rezerva ve výši 10 900 000 000 Kč na posílení výdajů kapitoly 313 – 
Ministerstvo práce a sociálních věcí v závazném ukazateli „Aktivní politika zaměstnanosti 
celkem“ na financování Cíleného programu; 

III. ukládá  

1. ministryni práce a sociálních věcí zajištění realizace režimu A (vyplácení příspěvku               
na náhradu mzdy v případě nařízení karantény zaměstnanci podle § 192 zákona                    
č. 262/2006 Sb, zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“) a v případě 
překážky v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 ZP z důvodu nemožnosti 
přidělovat práci v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády a mimořádných 
opatření Ministerstva zdravotnictví na ochranu veřejného zdraví v souvislosti s šířením 
nákazy COVID-19, zejména mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne                    
10. 3. 2020, č. j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN, č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, ze 
dne 18. 3. 2020 č. j. MZDR 12296/2020-2/MIN/KAN, ze dne 23. 3. 2020 č. j. MZDR 
12746/2020-1/MIN/KAN, ze dne 25. 3. 2020 č.j. 13285/2020-1/MIN/KAN, ze dne                 
30. 3. 2020, č. j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN, ze dne 30. 3. 2020, č. j. MZDR 
13361/2020-2/MIN/KAN a navazující, a dále usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020 č. 199, 
usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020 č. 201, usnesení vlády ze dne 13. 3. 2020 č. 208, 
usnesení vlády ze dne 14. 3. 2020 č. 211,usnesení vlády ze dne 15. 3. 2020 č. 214, 
usnesení vlády ze dne 15. 3. 2020 č. 215, usnesení vlády ze dne 16. 3. 2020 č. 238, 
usnesení vlády ze dne 16. 3. 2020 č. 239, usnesení vlády ze dne 16. 3. 2020 č. 241, 
usnesení vlády ze dne 18. 3. 2020 č. 252, usnesení vlády ze dne 19. 3. 2020 č. 264, 
usnesení vlády ze dne 23. 3. 2020 č. 279, usnesení vlády ze dne 23. 3. 2020 č. 280, 
usnesení vlády ze dne 26. 3. 2020 č. 309, usnesení vlády ze dne 30. 3. 2020 č. 348, a 
usnesení přímo navazující) uvedeného v bodu (21) Cíleného programu, prostřednictvím 
Úřadu práce ČR, 
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2. ministryni práce a sociálních věcí zajištění realizace režimu B (vyplácení příspěvku na 
náhradu mzdy podle části osmé, hlavy III ZP za překážky v práci na straně 
zaměstnavatelů vzniklých v souvislosti s šířením nákazy COVID-19, zejména 
spočívajících v nepřítomnosti významné části zaměstnanců na pracovišti v důsledku 
překážek v práci na jejich straně, snížení odbytu produkce zaměstnavatele nebo 
nedostatek vstupů produkce) uvedeného v bodu (23) Cíleného programu, 
prostřednictvím Úřadu práce ČR,  

3. ministryni práce a sociálních věcí předložit místopředsedkyni vlády a ministryni financí 
žádost o provedení rozpočtového opatření podle bodu II/2 tohoto usnesení, 

4. místopředsedkyni vlády a ministryni financí provést na základě žádosti ministryně práce a 
sociální věcí rozpočtové opatření podle bodu II/2 tohoto usnesení, 

5. ministryni práce a sociálních věcí, místopředsedkyni vlády a ministryni financí, a 
místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy připravit režim C, 
kterým se poskytne kompenzace pro firmy, které pokračují v činnosti a u nichž došlo 
k poklesu produkce;  

IV. zmocňuje ministryni práce a sociálních věcí k provádění procedurálních změn v Cíleném 
programu podpory zaměstnanosti uvedeném v bodu II/1 tohoto usnesení. 

Provedou: 
ministryně 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 31. března 2020 č. 352 

 
o přijetí krizového opatření  

 
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu  
s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro 
území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve 
smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové 
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 
odst. 1 písm. b) krizového zákona. 
 

Vláda 

zakazuje s účinností ode dne 2. dubna 2020 po dobu trvání nouzového stavu platnost 
nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich 
určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 31. března 2020 č. 351 

 
k návrhu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními 

v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 
 

Vláda 

I. schvaluje návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními 
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2; 

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 31. března 2020 č. 350 

 
k návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru 

SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a 
právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu 

 

Vláda 

I. schvaluje návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie 
koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti 
trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu, 
s úpravou podle připomínky vlády; 

II. ukládá ministryni spravedlnosti vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle 
bodu I tohoto usnesení; 

III. žádá 

1. předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby rozhodl, že  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 návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto usnesení ve zkráceném jednání; 

IV. pověřuje  

1. předsedu vlády předložit 

a) 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 spravedlnosti, aby odůvodnila vládní návrh zákona v Parlamentu České 
republiky;    

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

Provedou:   
předseda vlády, 
ministryně spravedlnosti 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 


