
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 14. dubna 2020 č. 417 

 
o nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti 

s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 
 
Vláda 

I. schvaluje návrh nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím 
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 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 k podpisu předsedovi vlády, 

3. zasílat stanoviska k jednotlivým požadavkům hejtmanů krajů o použití armády 
k záchranným pracím ve smyslu § 15 a § 16 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., 
o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, náčelníku 
Generálního štábu Armády České republiky, z hlediska jejich významu pro snižování 
rizika ohrožení životů a zdraví obyvatel. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 14. dubna 2020 č. 416 

 
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. 1 písm. c) 
a ustanovení § 6 odst. 2 písm. e) krizového zákona. 
 
 
Vláda nařizuje, že zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let stanovené  
v bodě 1 usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 219, vyhlášeném pod č. 89/2020 Sb., se 
vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci Úřadu práce České republiky a 
České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 14. dubna 2020 č. 415 

 
o přijetí krizového opatření  

 
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu  
s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro 
území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve 
smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové 
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. f) 
krizového zákona. 
 
Vláda  
 
zrušuje bod I odst. 4 až 6 usnesení vlády ze dne 1. dubna 2020 č. 369, o přijetí krizového 
opatření, vyhlášeného pod č. 144/2020 Sb.  
 
Provede: 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 14. dubna 2020 č. 414 

 
k informaci Ministerstva zdravotnictví o opatřeních Ministerstva zdravotnictví 

v souvislosti s nákupy zdravotnických prostředků, přístrojů a dalšího vybavení 
vyvolanými nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění 

COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 
 

Vláda 

bere na vědomí informace Ministerstva zdravotnictví 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. Ministerstvo zdravotnictví již objednalo přístroje pro umělou plicní 
ventilaci v počtu 359 ks, z čehož 44 kusů již bylo dodáno do skladu Státních hmotných 
rezerv. Na základě odborné diskuse byl stanoven celkový rámec nákupu přístrojů pro 
umělou plicní ventilaci na počet 400 ks. Ministerstvo zdravotnictví zároveň již objednalo  
520 ks termokamer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 14. dubna 2020 č. 413 

 
o vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví 

 
Vláda 

bere na vědomí  

1. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedené v příloze 1 tohoto usnesení, 
kterým se zakazuje volný pohyb osob, a to s některými výjimkami, vydané Ministerstvem 
zdravotnictví dne 10. dubna 2020, č.j. 15190/2020-5/MIN/KAN, 

2. vydání mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, uvedeného v příloze 2 tohoto 
usnesení, jímž se stanovuje organizace karantény zdravotnických pracovníků a 
pracovníků sociálních služeb, kteří byli v kontaktu s potvrzeným případem COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 14. dubna 2020 č. 412 

 
o poskytnutí daru Republice Severní Makedonie v souvislosti  

s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/  
na území Severní Makedonie 

 
Vláda 

I. souhlasí s poskytnutím materiálního daru Republice Severní Makedonie v souvislosti  
s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území Severní 
Makedonie, ve složení 1.000.000 kusů ochranných roušek; 

II. ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra a ministru zahraničních věcí zajistit 
předání daru podle bodu I tohoto usnesení. 

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


