
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 9. dubna 2020 č. 411 

 
k Informaci o návrhu daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí 

způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) 
 
Vláda 

I. bere na vědomí  Informaci o návrhu daňových opaření v souvislosti s mimořádnou 
událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2), obsaženou v části III materiálu 
čj. 347/20; 

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

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 9. dubna 2020 č. 410 

 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 

ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 
 

Vláda 

I. schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 
ve znění pozdějších předpisů, 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 9. dubna 2020 č. 409 

 
o obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády  

Vláda 

I. zrušuje 

1. bod II usnesení vlády ze dne 4. srpna 2010 č. 558, o zřízení Národní ekonomické rady 
vlády a jmenování jejich členů, 

2. usnesení vlády ze dne 6. října 2010 č. 715, k návrhu Statutu Národní ekonomické rady 
vlády; 

II. schvaluje 

1. obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády, 

2. schvaluje Statut Národní ekonomické rady vlády, obsažený v části III materiálu  
čj. 331/20; 

III. jmenuje s účinností od 9. dubna 2020 členy Národní ekonomické rady vlády 

1. TOMAŠ SALOMON – generální ředitel a předseda představenstva, Česká spořitelna, 

2. JAN JUCHELKA – generální ředitel a předseda představenstva, Komerční banka, 

3. MIROSLAV SINGER – hlavní ekonom Generali CEE Holding, bývalý guvernér ČNB,  

4. VLADIMÍR DLOUHÝ – prezident Hospodářské komory ČR, 

5. JAN ŠVEJNAR – ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku, Kolumbijská 
univerzita v New Yorku, 

6. ŠTĚPÁN JURAJDA – profesor CERGE-EI, člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 

7. DANIEL BENEŠ – předseda představenstva a generální ředitel, ČEZ, a.s., 

8. BOHDAN WOJNAR – člen představenstva, Škoda Auto, 

9. PETR JONÁK – ředitel vnějších vztahů Coca-Cola, 

10. MIROSLAV ZÁMEČNÍK – nezávislý ekonom, bývalý zástupce České republiky  
ve Světové bance, 

11. LUKÁŠ KOVANDA – hlavní ekonom Czech Fund, 

12. TOMÁŠ SEDLÁČEK – ekonom ČSOB, vysokoškolský pedagog, 

13. DANIEL PROKOP – sociolog PAQ Research, Fakulta sociálních věd UK, 

14. JAKUB HAVRLANT – zakladatel a generální ředitel Rockaway Capital, 

15. LADISLAV BARTONÍČEK – předseda dozorčí rady O2 Czech Republic, 

16. ILONA ŠVIHLÍKOVÁ – ekonomka, prorektorka VŠO; 
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IV. ukládá 

1. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy bezodkladně 
zahájit činnost Národní ekonomické rady vlády, 

2. členům vlády poskytnout nezbytnou součinnost Národní ekonomické radě vlády.  

Provedou: 
členové vlády 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 9. dubna 2020 č. 408 

 
o některých opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19  

na sektor kultury 
 
Vláda 

I. bere na vědomí návrh některých opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru 
COVID 19 na sektor kultury, obsažený v části III a IV materiálu čj. 336/20 (dále jen 
„Návrh“); 

II. souhlasí  

1. s uvolněním částky ve výši 770 mil Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka 
Vládní rozpočtová rezerva, podle Návrhu týkajícího se subjektů působících v oblasti 
kultury s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury, 

2. s postupným uvolněním částky do výše 300 mil. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní 
správa, položka Vládní rozpočtová rezerva, podle Návrhu, v případě, že omezení přijatá 
vládou v souvislosti s řešením pandemie koronaviru COVID 19 s dopadem na 
příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem kultury, budou pokračovat i po  
31. květnu 2020; 

III. ukládá 

1. ministru kultury 

a) předložit místopředsedkyni vlády a ministryni financí žádost o rozpočtové opatření podle 
bodu II/1 tohoto usnesení,  

b) postupně předložit žádosti o rozpočtová opatření podle bodu II/2 tohoto usnesení,  

c) realizovat opatření obsažená v Návrhu, 

2. místopředsedkyni vlády a ministryni financí postupně provést na základě žádostí 
uvedených v bodu III/1a a 1b tohoto usnesení rozpočtová opatření, 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 9. dubna 2020 č. 407 

 
k humanitární reakci na pandemii COVID-19 

 
Vláda 

I. bere na vědomí vyčlenění 25 milionů Kč z rozpočtu výdajů kapitoly 306 – Ministerstvo 
zahraničních věcí na humanitární reakci na pandemii COVID-19 podle záměru 
obsaženého v části II materiálu čj. 339/20; 

II. ukládá ministru zahraničních věcí zajistit realizaci pomoci podle bodu I tohoto usnesení.  

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 9. dubna 2020 č. 406 

 
k zajištění zvýšených osobních a provozních nákladů krajských hygienických stanic 
a zdravotních ústavů v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace 

ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem 
s označením SARS-CoV-2 

 
Vláda 

I. schvaluje 

1. záměr vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům krajských hygienických static, 
zdravotních ústavů a poskytovatelů zdravotních služeb, kteří jsou státními příspěvkovými 
organizacemi, za mimořádné pracovní výkony související se zvládnutím epidemie nemoci 
COVID-19, 

2. uvolnění finančních prostředků v roce 2020 z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní 
správa, položka Vládní rozpočtová rezerva na změnu systemizace krajských 
hygienických stanic v rámci objemu prostředků na platy ve výši 86 309 900 Kč včetně 
příslušenství, a dále na pokrytí zvýšených nákladů na dohody o pracích konaných mimo 
pracovní poměr ve výši 3 371 760 Kč včetně příslušenství, 

3. uvolnění finančních prostředků v roce 2020 z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní 
správa, položka Vládní rozpočtová rezerva na krytí zvýšených provozních nákladů 
a zvýšených osobních nákladů včetně příslušenství Státního zdravotního ústavu, 
Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem a Zdravotního ústavu se sídlem 
v Ostravě ve výši 75 000 000 Kč, 

4. uvolnění finančních prostředků v roce 2020 z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní 
správa, položka Vládní rozpočtová rezerva na krytí zvýšených provozních nákladů 
Ministerstva zdravotnictví v celkové výši 1 095 000 Kč do rozpočtu kapitoly č. 335 
Ministerstvo zdravotnictví; 

II. ukládá  

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra předložit vládě změnu systemizace podle bodu 
I/2 tohoto usnesení, 

2. ministru zdravotnictví předložit místopředsedkyni vlády a ministryni financí 

a) žádost o rozpočtové opatření podle bodu II/1 tohoto usnesení, 

b) žádost o rozpočtové opatření podle bodu I/2, 3 a 4 tohoto usnesení, 
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3. místopředsedkyni vlády a ministryni financí provést rozpočtové opatření podle bodu II/2 
tohoto usnesení. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 9. dubna 2020 č. 405 

 
k informaci Ministerstva zdravotnictví o opatřeních Ministerstva zdravotnictví  

v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace  
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem  

s označením SARS-CoV-2 
 
Vláda 

I. bere na vědomí informace o operativním nákupu zdravotnických prostředků, přístrojů 
zdravotnické techniky a dalšího vybavení určeného pro poskytovatele zdravotních služeb 
a další potřebné subjekty v souvislosti s opatřeními k zamezení šíření nemoci COVID-19; 

II. povoluje podle ust. § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a 
jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, výjimku pro 
Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo vnitra z podmínky trvalé nepotřebnosti podle  
§ 21 odst. 1 téhož zákona ve vztahu k níže uvedeným zdravotnickým prostředkům a 
dalším přístrojům za účelem jejich distribuce poskytovatelům zdravotních služeb, 
sociálních služeb případně dalším potřebným státním i nestátním subjektům; 

III. ukládá ministru zdravotnictví a 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra 

1. realizovat nákupy všech potřebných prostředků k řešení a prevenci epidemie 
onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-
2COVID-19, zejména osobních ochranných prostředků (respirátory třídy ochrany FFP2 
nebo FFP3 a ochranné filtrační polomasky, zdravotnické prostředky, přístroje 
zdravotnické techniky, další nutné přístroje), a to i prostřednictvím přímých nákupů na 
základě objednávky, 

2. postupovat podle § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a po nákupu všech 
potřebných prostředků postupovat podle krizového plánu a kaskády priorit, stanovených 
Ministerstvem zdravotnictví, a v případě veřejného zájmu je i bezplatně redistribuovat 
všem relevantním osobám. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 9. dubna 2020 č. 404 

 
k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb 

a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání 
nouzového stavu 

 
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu 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, 
označovaného jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 
písm. a) až e) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla 
o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení  § 6 odst. 1 písm. c) krizového 
zákona 
 

Vláda 

I. ukládá 

1. k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění 
činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu platnosti nouzového stavu 
v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky pracovní 
povinnost žákům a studentům  

a) pátého a šestého ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství 
na lékařských fakultách veřejných vysokých škol, 

b) pátého ročníku prezenční formy studijního programu zubní lékařství na veřejné 
vysoké škole, 

c) pátého ročníku prezenční formy studijního programu farmacie na veřejné vysoké 
škole, 

d) posledních ročníků denní nebo prezenční formy bakalářských a pětiletých 
magisterských studijních programů na vysoké škole nebo oborů vzdělání na vyšší 
odborné škole nebo střední zdravotnické škole připravujícím se na nelékařské 
zdravotnické povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání 
a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu 
činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění 
pozdějších předpisů, a bakalářského nebo pětiletého magisterského programu 
jednooborové psychologie, 

e) všech ročníků prezenční formy zdravotnických magisterských studijních programů 
navazujících na zdravotnický bakalářský program a magisterského programu 
jednooborové psychologie navazujícího na bakalářský program, 

2. ministru zdravotnictví informovat a metodicky vést osoby uvedené v bodu 4 v procesu 
zajišťování poskytování péče podle bodu 1, 

3. ministru školství, mládeže a tělovýchovy poskytnout veškerou potřebnou součinnost 
Ministerstvu zdravotnictví a osobám uvedeným v bodu 4, 
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4. všem orgánům ochrany veřejného zdraví, všem poskytovatelům zdravotnické záchranné 
služby a poskytovatelům zdravotních služeb uvedených v příloze k tomuto usnesení 
využívat na svém území pracovní povinnost osob uvedených v bodu 1 a informovat 
Ministerstvo zdravotnictví o přijatých opatřeních v tomto směru. 

5. hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy vydávat a doručovat příkazy k výkonu 
pracovní povinnosti podle tohoto usnesení pro konkrétní osoby uvedené v bodu 1, a to 
na základě konkrétního požadavku osob uvedených v bodu 4, které ve svém požadavku 
musí uvést požadovaný počet žáků a studentů včetně jejich studijního programu nebo 
oboru vzdělání, které požadují k výkonu pracovní povinnosti, a předpokládanou dobu 
výkonu pracovní povinnosti, 

6. vysokým, vyšším odborným a středním zdravotnickým školám zajišťujícím výuku žáků 
a studentů podle bodu 1 sestavit seznamy žáků a studentů podle bodu 1 a tyto zaslat 
místně příslušnému hejtmanovi nebo primátorovi hlavního města Prahy, 

7. osobám podle bodu 4 zajistit do 30 dnů od skončení výkonu pracovní povinnosti vydání 
potvrzení konkrétní osobě o výkonu pracovní povinnosti a o skutečné době, po kterou 
u něho byla přikázaná pracovní povinnost konkrétní osobou vykonávána, a toto potvrzení 
předat v jednom vyhotovení této osobě a jedno vyhotovení zaslat hejtmanovi, popřípadě 
primátorovi hlavního města Prahy, který konkrétní osobě vydal příkaz podle bodu 5; 
potvrzení o vykonané pracovní povinnosti musí obsahovat identifikaci osoby vykonávající 
pracovní povinnost podle příkazu k nařízení pracovní povinnosti, identifikaci osoby, 
u které byla vykonávána pracovní povinnost, dobu výkonu pracovní povinnosti, razítko 
a podpis osoby oprávněné jednat za osobu vystavující toto potvrzení; 

II. zrušuje usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 220. 

Provedou: 
ministr zdravotnictví, 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy, 
ředitelé osob uvedených v bodu 4, 
hejtmani a primátor hlavního města Prahy, 
rektoři a ředitelé škol podle bodu 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 9. dubna 2020 č. 403 

 
o zrušení krizového opatření 

 

Vláda s účinností ode dne 10. dubna 2020 od 0:00 hod. 

zrušuje usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 278, vyhlášené pod č. 125/2020 Sb., 
kterým zakázala všem zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické povolání podle zákona 
č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění 
pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, čerpání 
dovolené po dobu nouzového stavu, s výjimkou osob, kterým byla nařízena karanténa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 9. dubna 2020 č. 402 

 
o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví 
k nošení ochranných prostředků dýchycích cest 

 
Vláda 

bere na vědomí vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedeného 
v příloze tohoto usnesení, kterým se všem osobám zakazuje 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: 

 řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru 
určeného pro přepravu osob,  

 dětí do dvou let věku, 

 osob se závažnými poruchami autistického spektra a 

 osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všichni členy společné domácnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 9. dubna 2020 č. 401 

 
o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví 

k sledování kapacit intenzivní péče 
 

Vláda 

bere na vědomí vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedeného 
v příloze tohoto usnesení, kterým se všem poskytovatelům zdravotních služeb akutní 
lůžkové péče nařizuje pro účely sledování a řízení aktuálního stavu kapacit intenzivní péče 
ve vztahu k nákaze onemocněním COVID-19 hlásit Ministerstvu zdravotnictví za každé 
zdravotnické zařízení neprodleně všechny změny v dostupnosti volných kapacit intenzivní 
péče a v počtech lékařů, všeobecných sester a ostatních zdravotnických pracovníků, kteří 
jsou v daném čase v karanténě z důvodu podezření nebo prokázání onemocnění COVID-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 9. dubna 2020 č. 400 

 
o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví 

k ubytování pracovně zařazených odsouzených vykonávajících trest ve věznici 
 

Vláda 

bere na vědomí vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedeného 
v příloze tohoto usnesení, kterým se Vězeňské službě České republiky nařizuje 
 

1. vydávat rozhodnutí o dočasném společném ubytování pracovně zařazených 
odsouzených vykonávajících trest ve věznici s ostrahou v nízkém a středním stupni 
zabezpečení nebo ve středním a vysokém stupni zabezpečení tak, aby bylo sníženo 
riziko ohrožení šíření onemocnění COVID-19 u odsouzených i personálu Vězeňské 
služby České republiky, s tím, že společně budou ubytováni odsouzení podle jejich 
zařazení na pracoviště tak, aby byli odděleně od ostatních odsouzených společně 
ubytováni odsouzení, kteří jsou zařazeni na 

pracoviště s volným pohybem mimo věznici, 

nestřežená pracoviště, a 

pracoviště nezbytná k zajištění chodu věznic a vazebních věznic, 

2. rozhodnutí podle bodu 1 vydávat po dobu do zrušení tohoto mimořádného opatření, 
nejpozději však do dne 1. července 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 9. dubna 2020 č. 399 

 
o mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví 

k podmínkám činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů 
 

Vláda  

bere na vědomí 

1. vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se všem orgánům 
veřejné moci a správním orgánům nařizuje, aby v rámci všech svých pracovišť 
zachovávaly omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, a to po dobu  
ode dne 11. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 19. dubna 2020, uvedené v příloze 1 tohoto 
usnesení, 

2. vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se všem orgánům 
veřejné moci a správním orgánům nařizuje, aby v rámci všech svých pracovišť 
dodržovaly zpřísněná hygienická pravidla provozu, a to ode dne 20. dubna 2020, 
uvedené v příloze 2 tohoto usnesení. 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 9. dubna 2020 č. 398 

 
o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků 

v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České 
republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 

 
Vláda 

 

I. schvaluje návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., 
o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění 
úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2; 

II. ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra  

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

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

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 9. dubna 2020 č. 397 

 
o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení 

prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb. 
 

Vláda 

I. schvaluje návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., 
o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády  
č. 315/2014 Sb.; 

II. ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra 

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

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

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 9. dubna 2020 č. 396 

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

 
Vláda 

I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, 
prodlužuje do 30. dubna 2020 nouzový stav vyhlášený 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., a to na základě souhlasu 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 
7. dubna 2020 č. 1012; 

II. stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni 
přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata; 

III. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu 
České republiky. 

Provedou: 
členové vlády, 
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy 
 
Na vědomí: 
hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 


