
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 24. dubna 2020 č. 462 

 
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) 
krizového zákona. 

Vláda  

nařizuje, že pozastavení činnosti zařízení sociálních služeb stanovené v bodě I.3 usnesení 
vlády ze dne 16. března 2020 č. 239, vyhlášeného pod č. 97/2020 Sb., se s účinností od 
27. dubna 2020 nevztahuje na poskytovatele sociálních služeb, kterým byla udělena 
registrace k poskytování sociální služby podle § 62 a § 65 zákona č. 108/2006 Sb.,                          
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), pokud tyto sociální služby poskytují 
ve formě terénní podle § 33 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, a to pouze v bezkontaktní podobě.  

 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 24. dubna 2020 č. 461 

 
o Plánu rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie  

v oblasti sociálních služeb  
 

Vláda 

I. schvaluje Plán rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti 
sociálních služeb (dále jen „Plán“), obsažený v části III materiálu čj. 396/20; 

II. ukládá 

1. ministryni práce a sociálních věcí zajistit ve spolupráci s ministrem zdravotnictví úkony 
potřebné k realizaci Plánu, 

2. ministryni práce a sociálních věcí informovat poskytovatele sociálních služeb o přijetí 
Plánu a zajistit metodickou podporu jeho realizace.  

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

 
 

 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 24. dubna 2020 č. 460 

 
ke vkladu do fondu Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. na krytí závazků  

z poskytovaných záruk k realizaci mimořádného opatření vlády  
v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 

 

Vláda 

I. bere na vědomí informaci o vkladu do fondu Exportní garanční a pojišťovací společnosti, 
a.s. na krytí závazků z poskytovaných záruk k realizaci mimořádného opatření vlády                
v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19, obsaženou v části II materiálu čj. 400/20; 

II. souhlasí  

1. s vytvořením nové položky v roce 2020 v rozpočtové kapitole Všeobecná pokladní správa 
v rámci ukazatele „Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky“ 
na vklad do fondu Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. na krytí závazků 
z poskytovaných záruk v roce 2020 – „Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. - 
fond na záruky COVID-19“, 

2. s použitím finančních prostředků státního rozpočtu České republiky na rok 2020, položky 
„Vládní rozpočtová rezerva“ ve výši 4 000 000 000 Kč na zvýšení závazného ukazatele 
„Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky“, položka „Exportní 
garanční a pojišťovací společnost, a.s. - fond na záruky COVID-19“ v kapitole Všeobecná 
pokladní správa; 

III. ukládá místopředsedkyni vlády a ministryni financí  

1. vytvořit novou položku v kapitole Všeobecná pokladní správa v rámci ukazatele „Podpora 
exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky“ podle bodu II/1 tohoto 
usnesení a provést přesun prostředků z položky „Vládní rozpočtová rezerva“ podle bodu 
II/2 tohoto usnesení, 

2. na základě žádosti předsedy představenstva a generálního ředitele Exportní garanční a 
pojišťovací společnosti, a.s. uvolnit peněžní prostředky v celkové částce 4 000 000 000 
Kč do fondu Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. na krytí závazků 
z poskytovaných záruk v souladu se zákonem č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování 
vývozu se státní podporou a  nařízením vlády o provedení některých ustanovení zákona 
o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 24. dubna 2020 č. 459 

 
o nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona  

o pojišťování a financování vývozu se státní podporou 
 

Vláda 

I. schvaluje návrh nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a 
financování vývozu se státní podporou ve variantě A; 

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

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 24. dubna 2020 č. 458 

 
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), § 6 a § 7 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 krizového opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) a § 7 
písm. a) krizového zákona. 

Vláda 

I. stanoví, že vstup specialistů a klíčových zaměstnanců z Korejské republiky nezbytných 
pro realizaci první fáze investice ve společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech 
s.r.o. v souvislosti se zahájením výroby nového ekologického modelu automobilu na 
území České republiky, je v zájmu České republiky; 

II. ukládá 

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra a ministru zahraničních věcí provést nezbytná 
opatření k realizaci výjimky podle bodu I tohoto usnesení, 

2. příslušným krajským hygienickým stanicím, aby u osob, které vstoupí na území České 
republiky na základě výjimky podle bodu I tohoto usnesení, rozhodly o vhodných 
karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 24. dubna 2020 č. 457 

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

 

Vláda 

I. žádá podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 
republiky, Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu 
s prodloužením doby nouzového stavu do 25. května 2020, vyhlášeného 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., 
prodlouženého do 30. dubna 2020 usnesením vlády ze dne 9. dubna 2020 č. 396; 

II. pověřuje  

1. předsedu vlády, aby předložil žádost podle bodu I tohoto usnesení předsedovi 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání, 

2. předsedu vlády odůvodnit žádost podle bodu I tohoto usnesení v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu České republiky; 

III. zmocňuje předsedu vlády, aby v případě nutnosti pověřil plněním úkolu podle bodu II/2 
tohoto usnesení jiného člena vlády. 

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


