
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 20. dubna 2020 č. 441 

 

o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu 
a jmenování členů výběrové komise  

Vláda 

I. vyhlašuje podle § 51 odst. 2 ve spojení s § 52 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní 
službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na služební místo náměstka 
ministra vnitra pro státní službu; 

II. schvaluje text oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka 
ministra vnitra pro státní službu uvedeného v příloze tohoto usnesení s tím, že lhůta pro 
podávání žádostí bude činit 20 dnů ode dne zveřejnění oznámení o vyhlášení 
výběrového řízení ve smyslu § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve 
znění pozdějších předpisů; 

III. jmenuje ve věci výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní 
službu podle § 52 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších 
předpisů, členy výběrové komise  

1. Mgr. Tünde Bartha (nar. 24. 1. 1976), 

2. Prof. JUDr. Aleše Gerlocha, CSc. (nar. 26. 5. 1955), 

3. JUDr. Jana Kněžínka, Ph.D. (nar. 8. 5. 1979), 

4. Jakuba Kulhánka, MA (nar. 30. 6. 1984), 

5. genpor. Ing. Drahoslava Rybu (nar. 2. 12. 1962) a 

v případě, že některý člen výběrové komise nebude moci funkci člena vykonávat,                
jmenuje jako náhradníka s postavením člena výběrové komise JUDr. Jeronýma Tejce     
(nar. 23. 8. 1977); 

IV. pověřuje vedoucí Úřadu vlády České republiky zveřejněním oznámení o vyhlášení 
výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu na úřední 
desce a internetových stránkách Úřadu vlády České republiky a ve spolupráci 
s 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra na internetových stránkách Ministerstva vnitra. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 20. dubna 2020 č. 440 

 
o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  

– chytra karanténa 
 

Vláda 

bere na vědomí vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j.: MZDR 
16545/2020-1/MIN/KAN ze dne 17. dubna 2020, kterým se s účinností od 20. dubna 2020 
nařizuje krajům a hlavnímu městu Praze zabezpečit koordinaci činností místně příslušných 
krajských hygienických stanic, poskytovatelů zdravotnické záchranné služby, s poskytovateli 
zdravotních služeb zajišťujících odběr vzorků potřebných k diagnostice infekčního 
onemocnění COVID-19 a mobilními odběrnými týmy zdravotnické záchranné služby a 
Armády České republiky, uvedené v příloze tohoto usnesení. 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 20. dubna 2020 č. 439 

 
o zrušení něktrých opatření Ministerstva zdravotnictví 

 

Vláda 

bere na vědomí 
 
1. zrušení ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 4618/2020-1/MIN/KAN 

ze dne 3. února 2020, kterým bylo všem leteckým dopravcům provozujícím přímé 
mezinárodní lety z Čínské lidové republiky s cestujícími na palubě letadla na všechna 
mezinárodní letiště na území České republiky zakázáno s účinností od neděle dne 
9. února 2020 tyto lety dále provádět, a to do odvolání tohoto ochranného opatření, 
uvedené v příloze 1 tohoto usnesení; 

2. zrušení ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 5503/2020-2/PRO 
ze dne 10. února 2020, kterým bylo zastupitelským úřadům České republiky v Čínské 
lidové republice a v Hongkongu nařízeno s účinností ode dne 10. února 2020 nepřijímat 
žádosti o víza a pobytová oprávnění, nevést o nich řízení a nevydávat rozhodnutí 
o těchto žádostech včetně udělených víz, s výjimkou žádostí o krátkodobá schengenská 
víza rodinných příslušníků občanů České republiky, a Ministerstvu vnitra bylo nařízeno 
pozastavit rozhodování již probíhajících řízení o udělení pobytových oprávnění podaných 
na zastupitelských úřadech v Číně a Hongkongu, uvedené v příloze 2 tohoto usnesení; 

3. zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 5503/2020-9/PRO 
ze dne 5. března 2020, kterým bylo všem osobám, s výjimkou výrobců, zakázáno 
vyvážet z území České republiky, s výjimkou přiměřeného množství pro osobní potřebu, 
všechny přípravky osobní hygieny určené na dezinfekci rukou – hlavní skupina 1, typ 
přípravku 1 podle přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 
o podmínkách dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění, 
uvedené v příloze 3 tohoto usnesení; 

4. zrušení ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 10384/2020-
1/MIN/KAN ze dne 7. března 2020, kterým bylo zastupitelskému úřadu České republiky 
v Teheránu nařízeno s účinností ode dne 7. března 2020 nepřijímat žádosti o víza a 
pobytová oprávnění, nevést o nich řízení a nevydávat rozhodnutí o těchto žádostech 
včetně udělených víz, s výjimkou žádostí o krátkodobá schengenská víza rodinných 
příslušníků občanů České republiky, a Ministerstvu vnitra bylo nařízeno pozastavit 
rozhodování již probíhajících řízení o udělení pobytových oprávnění podaných 
na zastupitelském úřadu v Teheránu, uvedené v příloze 4 tohoto usnesení. 

 

 

 

 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 20. dubna 2020 č. 438 

 
k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a 

vodní infrastruktury a stavby s nimi související  
 

Vláda 

I. schvaluje 

1. Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID–19 (dále jen „Závazný 
pokyn“) pro Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p.o, Správu železnic, s.o., a Ředitelství 
vodních cest ČR o.s.s.  podle přílohy tohoto usnesení, který je určen k zajištění:  

a) poskytování plateb za ztížené podmínky při provádění staveb dopravní a vodní 
infrastruktury,  

b) prodloužení smluvních lhůt pro plnění zhotovitele, 

2. že se existence příčinné souvislosti nastalých ztížených podmínek způsobených 
pandemií koronaviru COVID-19 nebo souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci 
neprokazuje jinak, než čestným prohlášením zhotovitele; 

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

1. informovat resortní organizace o schváleném Závazném pokynu, 

2. zajistit, aby resortní organizace postupovaly podle Závazného pokynu. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 20. dubna 2020 č. 437 

 
o jmenování členky Národní ekonomické rady vlády 

 

Vláda 

jmenuje Simonu Kijonkovou členkou Národní ekonomické rady vlády s účinností od            
20. dubna 2020. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 20. dubna 2020 č. 436 

 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb.,  

o státním rozpočtu České republiky na rok 2020,  
ve znění zákona č. 129/2020 Sb.  

 

Vláda 

I. schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu 
České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb.; 

II. ukládá místopředsedkyni vlády a ministryni financí vypracovat konečné znění vládního 
návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení; 

III. žádá 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; 

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 tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky, 

2. místopředsedkyni vlády a ministryni financí, aby odůvodnila vládní návrh zákona 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky; 

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

Provedou: 
předseda vlády, 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 20. dubna 2020 č. 435 

 
k návrhu zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů 

Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy 
z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů  

způsobených virem SARS-CoV-2 
 

Vláda 

I. schvaluje návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů 
Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů 
v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2, 
s úpravou podle připomínky vlády; 

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; 
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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 20. dubna 2020 č. 434 

 
k návrhu zákona o správě daňového odpočtu v souvislosti s krizovými opatřeními 

v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 
 

Vláda 

I. schvaluje návrh zákona o správě daňového odpočtu 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 20. dubna 2020 č. 433 

 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu 

v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 
 

Vláda 

I. schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním 
bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru                  
SARS CoV-2, s úpravami podle připomínky obsažené ve stanovisku předsedkyně 
Legislativní rady vlády; 

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 20. dubna 2020 č. 432 

 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné 

zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
 

Vláda 

I. schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné 
zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů,  

II. ukládá ministru zdravotnictví 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 zdravotnictví, aby odůvodnil vládní návrh zákona v Parlamentu České republiky; 

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

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 20. dubna 2020 č. 431 

 
ke zprávě o summitu předsedů vlád zemí V4 v Praze dne 4. března 2020 

 
Vláda 

I. bere na vědomí zprávu o summitu předsedů vlád zemí V4 v Praze dne 4. března 2020, 
obsaženou v části II materiálu čj. 348/20; 

II. souhlasí s úhradou výdajů na vrcholnou návštěvu uvedenou v bodě I tohoto usnesení 
v rozsahu 4 delegací s doprovodem (v počtu maximálně 60 osob celkem) z prostředků 
vyčleněných na realizaci vrcholných návštěv v rámci rozpočtu kapitoly Úřadu vlády, 
s výjimkou výdajů na ochranu ústavních činitelů, které budou hrazeny z rozpočtu kapitoly 
Ministerstva vnitra. 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 20. dubna 2020 č. 430 

 
o souhlasu s členstvím České republiky v Evropském centru excelence  

pro civilní řešení krizí 
 

Vláda 

I. souhlasí s členstvím České republiky v Evropském centru excelence pro civilní řešení 
krizí podle části II materiálu čj. 324/20 a s hrazením každoročního členského příspěvku 
do rozpočtu tohoto centra v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí; 

II. ukládá ministru zahraniční věcí  

1. požádat o členství v Evropském centru excelence pro civilní řešení krizí, 

2. hradit členské příspěvky podle bodu I tohoto usnesení. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 20. dubna 2020 č. 429 

 
o návrhu na jmenování rektora Policejní akademie České republiky v Praze  

pro období 2020-2024  
 
Vláda 

doporučuje předsedovi vlády, aby spolupodepsal rozhodnutí prezidenta republiky 
o jmenování plk. v.v Mgr. Davida Dlouhého, Ph.D., rektorem Policejní akademie České 
republiky v Praze. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 20. dubna 2020 č. 428 

 
o návrhu podpory vlády Českému atletickému svazu na pořádání 

Mistrovství Evropy družstev v chůzi v letech 2021, 2023 a 2004 
 

Vláda 

I. souhlasí s návrhem podpory vlády Českému atletickému svazu na pořádání Mistrovství 
Evropy družstev v chůzi v letech 2021, 2023, 2025 (dále  jen „Mistrovství Evropy“), 
obsažený v části II a III materiálu čj. 329/20; 

II. ukládá předsedovi Národní sportovní agentury zabezpečit finanční prostředky do celkové 
výše 15 mil. Kč z kapitoly Národní sportovní agentury Českému atletickému svazu na 
pořádání Mistrovství Evropy podle níže uvedeného harmonogramu, a to pouze v případě, 
že příslušná dotace pro daný rok bude Českému atletickému svazu schválena v rámci 
schvalovacího řízení v souladu s vyhlášením neinvestičního programu Národní sportovní 
agentury. 

Harmonogram poskytování dotace na pořádání Mistrovství Evropy v neinvestiční oblasti, 
který stanovuje maximální výši dotace pro dané roky: 

Neinvestiční dotace: 5 000 000,00 Kč v roce 2021, 

   5 000 000,00 Kč v roce 2023, 

   5 000 000,00 Kč v roce 2025; 

III. doporučuje ministrům školství, mládeže a tělovýchovy, zahraničních věcí,  
1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a 
obchodu a ministru dopravy, ministrům kultury, obrany a ministryni pro místní rozvoj 
využít významné sportovní akce Mistrovství Evropy podle svého zájmu a možností 
k posílení mezinárodních aktivit a k propagaci jejich resortů v koordinaci s Národní 
sportovní agenturou a Českým atletickým svazem. 

Provedou: 
předseda Národní sportovní agentury, 
ministři školství, mládeže a tělovýchovy, 
zahraničních věcí, kultury, obrany, 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 
místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu 
a ministr dopravy, 
ministryně pro místní rozvoj 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 20. dubna 2020 č. 427 

 
k II. Akčnímu plánu ke koncepci SPORT 2025 

na období 2020 - 2021 
 

Vláda 

I. schvaluje II. Akční plán ke koncepci SPORT 2025 na období 2020 – 2021 (dále jen  
„II. Akční plán“), obsažený v části III materiálu čj. 330/20; 

II. ukládá  

1. předsedovi Národní sportovní agentury zabezpečit plnění II. Akčního plánu, 

2. členům vlády poskytnout součinnost při plnění jednotlivých opatření II. Akčního plánu 
podle svých kompetencí a možností. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 20. dubna 2020 č. 426 

 
k Přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2019 

pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky 
 

Vláda 

I. bere na vědomí Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2019 (dále jen 
„Přehled o činnosti“) pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, obsažený 
v části III materiálu čj. 323/20; 

II. pověřuje předsedu vlády předložit Přehled o činnosti Poslanecké sněmovně Parlamentu 
České republiky; 

III. ukládá místopředsedkyni vlády a ministryni financí odůvodnit Přehled o činnosti                        
v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky; 

IV. zmocňuje předsedu vlády, aby na základě odůvodněné žádosti místopředsedkyně vlády 
a ministryně financí pověřil úkolem podle bodu III tohoto usnesení jiného člena vlády.  

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 20. dubna 2020 č. 425 

 
k návrhu poslance Jana Hamáčka na vydání zákona, kterým se mění  

zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky  
a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru),  

ve znění zákona č. 183/2017 Sb.  
(sněmovní tisk č. 794) 

 
Vláda 

I. přijímá k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském 
záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském 
záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (sněmovní tisk č. 794), 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 20. dubna 2020 č. 424 

 
k návrhu poslanců Moniky Červíčkové, Jaroslava Faltýnka, Heleny Válkové a dalších 
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti 

(notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,  
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  

(sněmovní tisk č. 793) 
 

Vláda 

I. přijímá k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich 
činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,  
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 793), 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 20. dubna 2020 č. 423 

 
k návrhu poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Zdeňka Ondráčka,  

Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Jiřího Valenty a Marie Pěnčíkové  
na vydání zákona o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím  

ze státního rozpočtu České republiky  
(sněmovní tisk č. 792) 

 
Vláda 

I. přijímá k návrhu zákona o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím  
ze státního rozpočtu České republiky (sněmovní tisk č. 792), 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 17. dubna 2020 č. 422 

 
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 v orgánech Finanční správy 
České republiky nebo ve Finančním analytickém úřadu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.   
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 17. dubna 2020 č. 421 

 
o zrušení krizového opatření 

Vláda 

zrušuje s účinností ode dne 20. dubna 2020 od 0:00 hod. usnesení vlády ze dne 12. března 
2020 č. 201, vyhlášené pod č. 74/2020 Sb., kterým zakázala žákům, studentům a některým 
dalším osobám účast na vyjmenovaných druzích vzdělávání. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.   
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 17. dubna 2020 č. 420 

 
o vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví 

 
Vláda 

bere na vědomí 

1. vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, ze dne 15. 4. 2020, č.j. MZDR 
16193/2020-1/MIN/KAN, uvedeného v příloze 1 tohoto usnesení, kterým se zakazuje 
maloobchodní prodej a prodej služeb, a to s některými výjimkami, 

2. vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, ze dne 15. 4. 2020, č.j. MZDR 
16195/2020-1/MIN/KAN, uvedeného v příloze 2 tohoto usnesení, kterým se zakazuje 
volný pohyb osob, a to s některými výjimkami, 

3. vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, ze dne 15. 4. 2020, č.j. MZDR 
16211/2020-1/MIN/KAN, uvedeného v příloze 3 tohoto usnesení, kterým se stanovují 
pravidla pro ukončování domácí karantény osob v riziku onemocnění COVID -1, 

4. vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, ze dne 15. 4. 2020, č.j. MZDR 
16214/2020-1/MIN/KAN, uvedeného v příloze 4 tohoto usnesení, kterým se nařizuje 
zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a zařízeních 
sociálních služeb, s definovanými výjimkami, a zákaz přítomnosti třetí osoby při porodu 
ve zdravotnickém zařízení, v případě nesplnění stanovených podmínek, 

5. vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, ze dne 15. 4. 2020, č.j. MZDR 
16215/2020-1/MIN/KAN, uvedeného v příloze 5 tohoto usnesení, kterým se zavádí 
pro poskytovatele zdravotních služeb nová možnost zasílání elektronických žádanek 
pro vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 v technickém prostředí 
Národního zdravotnického informačního systému a resortních registrů, která je povinná 
pro orgány ochrany veřejného zdraví, 

6. vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 4. 2020 č.j. MZDR 
16184/2020-1/MIN/KAN, uvedeného v příloze 6 tohoto usnesení, kterým se zakázalo 
žákům, studentům a některým dalším osobám účast na vyjmenovaných druzích 
vzdělávání, a to s některými výjimkami, 

7. vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, ze dne 17. 4. 2020, č.j. MZDR 
16484/2020-1/MIN/KAN, uvedeného v příloze 7 tohoto usnesení, kterým se zakazuje 
volný pohyb osob, a to s některými výjimkami. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 17. dubna 2020 č. 419 

 
o poskytnutí peněžních darů dvěma krajanským spolkům ve Velké Británii zajišťujícím 
potřebnou zdravotní a sociální pomoc ekonomicky slabším členům komunity čelícím 

důsledkům pandemické krize v oblasti Leedsu a Peterborough 
 
Vláda 

I. souhlasí s poskytnutím peněžních darů dvěma krajanským spolkům ve Velké Británii 
(Comenius Schools in the United Kingdom – Leeds a Compas Charity – Peterborough) 
v souvislosti s činností nutnou pro zajištění nezbytné péče o členy komunity v době 
výskytu pandemie koronaviru /označovaného jako SARS CoV-2/ na území jejich 
působnosti, ve výši 150 tis. Kč pro každý z obou spolků, tedy celkem 300 tis. Kč; 

II. schvaluje uvolnění finančních prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa,  
položka Vládní rozpočtová rezerva do rozpočtu kapitoly - Ministerstvo zahraničních věcí, 
závazného ukazatele Podpora českého kulturního dědictví v zahraničí, v celkové výši 
300 tis. Kč k poskytnutí peněžních darů do zahraničí podle bodu I tohoto usnesení; 

III. ukládá  

1. ministru zahraničních věcí předložit místopředsedkyni vlády a ministryni financí žádost  
o provedení rozpočtového opatření podle bodu II tohoto usnesení a realizovat poskytnutí 
peněžních darů do zahraničí podle bodu I tohoto usnesení, 

2. místopředsedkyni vlády a ministryni financí realizovat na základě žádosti uvedené v bodě 
III/1 tohoto usnesení rozpočtové opatření podle bodu II tohoto usnesení. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 17. dubna 2020 č. 418 

 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách  

v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními  
při epidemii v roce 2020 

 
Vláda 

I. schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách  
v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 
2020, s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedkyně Legislativní 
rady vlády; 

II. ukládá ministryni práce a sociálních věcí vypracovat konečné znění vládního návrhu 
zákona podle bodu I tohoto usnesení; 

III. žádá 

1. předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby rozhodl, že vládní 
návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto usnesení bude projednán ve zkráceném 
jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze, 

2. předsedu Senátu Parlamentu České republiky, aby Senát Parlamentu České republiky 
projednal vládní návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto usnesení ve zkráceném 
jednání; 

IV. pověřuje 

1. předsedu vlády předložit 

a) vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky k dalšímu projednání, 

b) žádost podle bodu III/1 tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky, 

c) žádost podle bodu III/2 tohoto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu České republiky, 

2. ministryni práce a sociálních věcí, aby odůvodnila vládní návrh zákona v Parlamentu 
České republiky; 

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

Provedou: 
předseda vlády 
ministryně práce a sociálních věcí 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 


