
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 27. dubna 2020 č. 483 

 
o zrušení krizového opatření  

 

Vláda 

zrušuje s účinností ode dne 28. dubna 2020 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne                       
31. března 2020 č. 352, vyhlášené pod č. 143/2020 Sb., kterým se 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 27. dubna 2020 č. 482 

 
o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb.,  

o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti  
s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 

 

Vláda 

I. schvaluje návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., 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 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 27. dubna 2020 č. 481 

 
o prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti 

 

Vláda  

I. schvaluje prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory 
zaměstnanosti schváleného vládou dne 31. 3. 2020 usnesením č. 353 (dále jen „Cílený 
program“) do 31. 5. 2020; 

II. ukládá  

1. ministryni práce a sociálních věcí zajištění realizace režimu A (vyplácení příspěvku                     
na náhradu mzdy v případě nařízení karantény zaměstnanci dle § 192 zákona                         
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“) a v 
případě překážky v práci na straně zaměstnavatele dle § 208 ZP z důvodu nemožnosti 
přidělovat v práci v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády ČR 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 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, usnesení 
vlády ze dne 23. 4. 2020 č. 452, usnesení vlády ze dne 23. 4. 2020 č. 453, usnesení 
vlády ze dne 23. 4. 2020 č. 454, usnesení vlády ze dne 23. 4. 2020 č. 455, usnesení 
vlády ze dne 23. 4. 2020 č. 456 a usnesení přímo navazující) uvedeného v bodu (21) 
Cíleného programu, prostřednictvím Úřadu práce ČR v měsíci květnu roku 2020, 

2. ministryni práce a sociálních věcí zajištění realizace režimu B (vyplácení příspěvku na 
náhradu mzdy dle části osmé, hlavy III ZP za překážky v práci na straně zaměstnavatelů 
vzniklých v souvislosti s šířením nákazy COVID-19, zejména spočívajících v nepřítom-
nosti 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 v měsíci 
květnu roku 2020.  

Provede: 
ministryně práce a sociálních věc 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 27. dubna 2020 č. 480 

 
k jednorázovému příspěvku zřizovatele vybraným nemocnicím na úhradu závazků po 

splatnosti nebo závazků nad 60 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění 
a přefinancováných závazků 

Vláda 

I. schvaluje 

1. projekt oddlužení vybraných nemocnic, které mají dlouhodobé problémy se splatností 
svých závazků v celkové výši 6 595 755 274 Kč, 

2. uvolnění finančních prostředků v roce 2020 z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní 
správa, položka Vládní rozpočtová rezerva ve výší 6 595 755 274 Kč do rozpočtu kapitoly 
č. 335 - Ministerstvo zdravotnictví za účelem oddlužení vybraných nemocnic specifiko-
vaných v části III materiálu čj. 412/20; 

II. ukládá 

1. ministru zdravotnictví předložit místopředsedkyni vlády a ministryni financí žádost            
o rozpočtové opatření podle bodu I/2 tohoto usnesení, 

2. místopředsedkyni vlády a ministryni financí provést na základě žádosti podle bodu II/1 
tohoto usnesení rozpočtové opatření.  

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 27. dubna 2020 č. 479 

 
o navýšení prostředků na služební platy vojáků z povolání v roce 2020 

 

Vláda 

I. schvaluje 

1. navýšení objemu prostředků na služební platy vojáků z povolání pro rok 2020                  
o 35 590 000 Kč; 

2. uvolnění částky 48 331 220 Kč z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa, 
položka Vládní rozpočtová rezerva do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany, která pokrývá 
navýšení služebních platů vojáků z povolání podle bodu I/1 tohoto usnesení včetně 
souvisejících výdajů; 

II. ukládá 

1. ministru obrany předložit místopředsedkyni vlády a ministryni financí žádost o rozpočtové 
opatření podle bodu I tohoto usnesení, 

2. místopředsedkyni vlády a ministryni financí realizovat na základě žádosti podle bodu II/1 
tohoto usnesení rozpočtové opatření v limitech a ukazatelích v rozpočtu kapitoly              
307 - Ministerstvo obrany v roce 2020 z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní 
správa, položka Vládní rozpočtová rezerva. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 27. dubna 2020 č. 478 

 
k aktuálnímu stavu zajištění a dalším krokům přípravy 

nových jaderných zdrojů v České republice 
 

 
Vláda 

I. bere na vědomí aktuální stav zajištění a další kroky přípravy nových jaderných zdrojů 
v České republice, obsažený v části III materiálu čj. V77/2020; 

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

1. ve spolupráci s vládním zmocněncem pro jadernou energetiku 

a) informovat neprodleně Evropskou komisi o zajištění přípravy nových jaderných zdrojů 
v lokalitě Dukovany a dalších krocích podle bodu I tohoto usnesení a pokračovat v jedná-
ních  s Evropskou komisí o slučitelnosti návrhu veřejné podpory s pravidly vnitřního trhu 
Evropské unie, 

b) předložit vládě do 30. června 2020 návrh zákona o opatřeních k přechodu na nízko-
uhlíkovou energetiku, 

c) předložit vládě do 30. června 2020 návrh rámcové a prováděcí smlouvy uzavírané mezi 
Českou republikou a společnostmi ČEZ, a. s. a Elektrárna Dukovany II, a. s. týkající se 
výstavby nových jaderných zdrojů v lokalitě Dukovany, 

2. ve spolupráci s místopředsedkyní vlády a ministryní financí a vládním zmocněncem pro 
jadernou energetiku zpracovat analýzu a předložit vládě do 31. května 2020 návrh na 
financování nových jaderných zdrojů v České republice nad rámec opatření, která budou 
implementována v rámci smluv mezi státem a investorem a smlouvy podle zákona                     
o opatřeních k přechodu na nízkouhlíkovou energetiku podle bodu II/1b tohoto usnesení, 
tak, aby nedošlo k umělému navýšení cen elektrické energie. 

Provedou: 
místopředseda vlády, ministr průmyslu a 
obchodu a ministr dopravy, 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí, 
vládní zmocněnec pro jadernou energetiku 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 27. dubna 2020 č. 477 

 
o změně systemizace Celní správy České republiky v roce 2020 

 

Vláda  

I. schvaluje změnu systemizace Celní správy České republiky na rok 2020, a to zvýšení 
závazného průřezového ukazatele Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů 
a ozbrojených sil ve služebním poměru o 44 182 622 Kč;  

II. ukládá místopředsedkyni vlády a ministryni financí zajistit realizaci rozhodnutí 
uvedeného v bodě I tohoto usnesení přesunem rozpočtových prostředků v rámci kapitoly 
312 - Ministerstvo financí. 

Provede: 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 27. dubna 2020 č. 476 

 
o navýšení prostředků na služební příjmy příslušníků Policie České republiky 

a Hasičského záchranného sboru České republiky 
a na změnu systemizace bezpečnostních sborů  
v kapitole 314 – Ministerstvo vnitra v roce 2020 

 

Vláda 

I. schvaluje 

1. navýšení finančního objemu prostředků na služební příjmy příslušníků Policie České 
republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky, schváleného usnesením 
vlády ze dne 16. prosince 2019 č. 925, o systemizaci Policie České republiky 
a o systemizaci Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2020 takto:  

- navýšení disponibilního objemu prostředků na služební příjmy příslušníků Police 
České republiky o 783 892 430 Kč, 

- navýšení disponibilního objemu prostředků na služební příjmy příslušníků Hasičského 
záchranného sboru České republiky o 99 760 000 Kč, 

2. uvolnění částky 1 200 000 000 Kč z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní 
správa, položka Vládní rozpočtová rezerva do kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo 
vnitra, která pokrývá navýšení služebních příjmů příslušníků bezpečnostních sborů podle 
bodu I/1 tohoto usnesení včetně souvisejících výdajů; 

II. ukládá 

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra předložit místopředsedkyni vlády a ministryni 
financí žádost o rozpočtové opatření podle bodu I tohoto usnesení, 

2. místopředsedkyni vlády a ministryni financí realizovat na základě žádosti podle bodu II/1 
tohoto usnesení rozpočtové opatření v limitech a ukazatelích v rozpočtu kapitoly státního 
rozpočtu Ministerstva vnitra v roce 2020 z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní 
správa, položka Vládní rozpočtová rezerva. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 27. dubna 2020 č. 475 

 
o poskytnutí daru Republice San Marino v souvislosti s prokázáním výskytu 

koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území San Marina 
 

Vláda 

I. souhlasí s poskytnutím materiálního daru Republice San Marino v souvislosti                            
s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území San Marina, 
v následujícím složení:  

70.000 kusů ochranných roušek, 
10.000 kusů respirátorů FFP2, 
100 kusů ochranných obleků, 
100 kusů ochranných brýlí, 
10.000 kusů ochranných rukavic; 

II. ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra a ministrovi 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 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 27. dubna 2020 č. 474 

 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích 

energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  
a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 

Vláda 

I. schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných 
zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon                  
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedkyně Legisla-
tivní rady vlády a podle připomínek vlády; 

II. ukládá místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy 
vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení; 

III. pověřuje 

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení 
předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání 
s upozorněním, že tento vládní návrh zákona se týká členství České republiky 
v Evropské unii, 

2. místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy, aby odůvodnil 
vládní návrh zákona v Parlamentu České republiky; 

IV. zmocňuje předsedu vlády, aby na základě odůvodněné žádosti místopředsedy vlády, 
ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy pověřil plněním úkolu podle bodu III/2 
tohoto usnesení jiného člena vlády. 

Provedou: 
předseda vlády, 
místopředseda vlády, ministr průmyslu  
a obchodu a ministr dopravy 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš 
předseda vlády 

 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 27. dubna 2020 č. 473 

 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,  

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
 

Vláda 

I. schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony, s úpravami podle připomínek 
obsažených  ve stanovisku předsedkyně Legislativní rady vlády; 

II. souhlasí se zpětvzetím vládního návrhu zákona o správě daňového odpočtu 
v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 
(sněmovní tisk č. 831) z dalšího projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu 
České republiky; 

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

IV. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem 
zákona podle bodu I a III tohoto usnesení vyslovila souhlas již v prvém čtení; 

V. pověřuje 

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a III tohoto usnesení 
předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání 
s návrhem uvedeným v bodě IV tohoto usnesení, 

2. místopředsedkyni vlády a ministryni financí, aby odůvodnila vládní návrh zákona podle 
bodu I a III tohoto usnesení v Parlamentu České republiky, 

3. místopředsedkyni vlády a ministryni financí vzít jménem vlády zpět vládní návrh zákona 
podle bodu II tohoto usnesení; 

VI. 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 27. dubna 2020 č. 472 

 
ke Zprávě o plnění úklů uložených vládou s termínem plnění 

od 1. března do 31. března 2020 
 
 
 
 
 
 

Vláda 

souhlasí 

1. se změnou termínu pro předložení materiálů 

a) předsedou vlády 

 Soubor opatření ke zlepšení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich  
 rodin 

Původní termín:  30.06.2019 
Prodloužený termín: 31.03.2020 
Nový konečný termín: 30.06.2020, 

b) místopředsedkyní vlády a ministryní financí 

 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  
 ve znění pozdějších předpisů  

Původní termín:  31.10.2019 
Prodloužený termín: 31.03.2020 
Nový konečný termín: 30.04.2020, 

c) ministrem zahraničních věcí 

Informace o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření 
zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití v roce 2019  

Původní termín:  31.03.2020 
Nový konečný termín: 30.04.2020, 
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d) ministrem školství, mládeže a tělovýchovy 

da) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování 
znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu 

Původní termín:  31.10.2019 
Prodloužený termín: 31.03.2020   
Nový konečný termín: 30.04.2020, 

db) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

Původní termín:  31.03.2020 
Nový konečný termín: 30.04.2020, 

dc) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně  
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 

Původní termín:  31.03.2020 
Nový konečný termín: 30.04.2020,  

e) ministrem kultury 

ea) Návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně zákona  
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání), ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších 
zákonů 

Původní termín:  31.01.2020 
Prodloužený termín: 31.03.2020 
Nový konečný termín: 30.04.2020, 

eb) Návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské 
unie 

Původní termín:  31.03.2020 
Nový konečný termín: 30.04.2020, 

f) ministryní práce a sociálních věcí 

fa) Informace o plnění Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025 
za rok 2019 

Původní termín:  31.03.2020 
Nový konečný termín: 30.06.2020, 
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fb) Analýza nabídky a poptávky na trhu práce    

Původní termín:  31.03.2020 
Nový konečný termín: 30.09.2020, 

fc) Zpráva o přijatých instrumentech na 107. zasedání Mezinárodní konference práce 
s návrhem na další postup 

Původní termín:  30.04.2019 
Prodloužený termín: 31.03.2020 
Nový konečný termín: 30.04.2020, 

fd) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve 
znění pozdějších předpisů 

Původní termín:  31.03.2019 
Prodloužený termín: 31.03.2020 
Nový konečný termín: 31.12.2020, 

fe) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 
znění pozdějších předpisů 

Původní termín:  30.04.2019 
Prodloužený termín: 31.03.2020 
Nový konečný termín: 31.12.2020, 

ff) Návrh souboru parametrických změn důchodové reformy 

Původní termín:  15.12.2019 
Prodloužený termín: 31.03.2020 
Nový konečný termín: 30.09.2020, 

fg) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se 
zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Původní termín:  30.04.2020 
Nový konečný termín: 30.11.2020, 

g) ministrem zdravotnictví 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění  
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Původní termín:  30.06.2019 
Prodloužený termín: 31.03.2020 
Nový konečný termín: 30.06.2020, 
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h) 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra  

ha) Návrh Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v České republice na období 
2020 – 2023 a vyhodnocení Národní strategii boje proti obchodování s lidmi v České 
republice za období let 2016 až 2019 

Původní termín:  31.03.2020 
Nový konečný termín: 30.04.2020, 

hb) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů 

Původní termín:  31.03.2020 
Nový konečný termín: 31.05.2020, 

i) místopředsedou vlády, ministrem průmyslu a obchodu a ministrem dopravy  

ia) Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky za rok 2019 

Původní termín:  31.03.2020 
Nový konečný termín: 30.04.2020, 

ib) Připravit analýzu právních předpisů, které se k dané problematice váží, jež bude 
obsahovat doporučení týkající se potřebnosti úprav stávající legislativy a přípravy 
zákona o národní rozvojové bance včetně návrhu dalšího postupu 

Původní termín:  31.12.2018 
Prodloužený termín: 31.03.2020 
Nový konečný termín: 31.12.2020, 

ic) Informace o výsledcích provedení auditu k problematice Investiční smlouvy mezi vládou 
České republiky a společností General Electric International, Inc. podněcující rozvoj 
oboru leteckého průmyslu v České republice 

Původní termín:  30.06.2019 
Prodloužený termín: 31.03.2020 
Nový konečný termín: 30.04.2020, 

id)  Žádost vydání předchozího souhlasu vlády České republiky k vydání rozhodnutí   
 Ministerstva dopravy o převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu  
 zakladatele státního podniku Řízení letového provozu České republiky do státního  
 rozpočtu 

Původní termín:  31.03.2020 
Nový konečný termín: 30.04.2020, 

ie) Návrh zákona o prekurzorech výbušnin a o změně některých zákonů (zákon  
o prekurzorech výbušnin)    

Původní termín:  31.03.2020 
Nový konečný termín: 30.04.2020, 
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if) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích  
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve 
znění pozdějších předpisů     

Původní termín:  31.03.2020 
Nový konečný termín: 31.05.2020, 

j) ministryní pro místní rozvoj 

ja)  Návrh Dohody o partnerství a operačních programů České republiky pro fondy EU   
 v oblasti politiky soudržnosti na období 2021 - 2027  

Původní termín:  31.03.2020 
Nový konečný termín: 30.09.2020, 

jb)  Návrhy operačních programů České republiky pro fondy EU v oblasti politiky soudržnosti  
 na období 2021 - 2027    

Původní termín:  31.03.2020 
Nový konečný termín: 30.09.2020, 

jc)  Návrh Pravidel pro zajištění efektivního řízení a koordinace naplňování cílů Dohody  
 o partnerství 2021–2027 s určením odpovídajících orgánů implementace  

Původní termín:  31.03.2020 
Nový konečný termín: 30.09.2020, 

jd) Návrh možností využití evropských strukturálních a investičních fondů a provázaně  
tzv. Just Energy Transition Fund (Transformační fond) pro uhelné regiony  
na financování zahlazování škod po těžbě uhlí vzniklých před privatizací těžebních 
společností a současně na financování revitalizace a resocializace již rekultivovaných 
území  

Původní termín:  31.12.2019 
Prodloužený termín: 31.03.2020 
Nový konečný termín: 30.09.2020, 

je)  Informace o stavu příprav a návrh dalšího harmonogramu přípravy programů cíle    
 Evropská územní spolupráce   

Původní termín:  31.03.2020 
Nový konečný termín: 30.09.2020, 

jf)  Souhrnný dokument k územní dimenzi operačních programů 

Původní termín:  30.11.2019 
Prodloužený termín: 31.03.2020 
Nový konečný termín: 30.09.2020, 
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jg)  Návrh stavebního zákona 

Původní termín:  31.01.2020 
Prodloužený termín: 31.03.2020 
Nový konečný termín: 30.04.2020, 

jh)  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona      

Původní termín:  31.01.2020 
Prodloužený termín: 31.03.2020 
Nový konečný termín: 30.04.2020, 

k) ministrem zemědělství  

ka)  Návrh zásad pro vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací  
 vodního díla Kryry 

Původní termín:  31.03.2020 
Nový konečný termín: 30.09.2020, 

kb) Návrh novely zákona o významné tržní síle s cílem zapracovat směrnici o nekalých 
obchodních praktikách v potravinovém řetězci  

Původní termín:  30.06.2019 
Prodloužený termín: 29.02.2020 
Nový konečný termín: 30.04.2020, 

l) ministrem obrany  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení 
seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů   

Původní termín:  31.03.2020 
Nový konečný termín: 30.04.2020, 

m)  ministrem životního prostředí 

ma)  Návrh na přijetí změn příloh II, VIII a IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu  
 nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, přijatých na  
 14. zasedání konference smluvních stran této úmluvy 

 Původní termín:  31.03.2020 
 Nový konečný termín: 31.12.2020, 

mb)  Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví   
 seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do   
 integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády  
 č. 450/2011 Sb. 

 Původní termín:  31.03.2020 
 Nový konečný termín: 31.05.2020, 
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2.  se zrušením úkolu 

a) ministra životního prostředí 

        Informace Ministerstva životního prostředí o hodnocení Programu předcházení vzniku    
 odpadů České republiky, 

3.    se změnou úkolu 

a) místopředsedkyně vlády a ministryně financí 

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění  
       pozdějších předpisů  

       na úkol 

       Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony  

       Nový konečný termín: 31.05.2020, 

b) ministra kultury 

       Průběžná zpráva o plnění Koncepce rozvoje knihoven v České republice v letech 2017  
       a 2018 a návrh aktualizace Koncepce s výhledem na roky 2021 - 2027  

       na úkol 

       Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021 - 2027 

       Nový konečný termín: 30.06.2020. 

 

Provedou: 
předseda vlády, 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 
místopředseda vlády, ministr průmyslu  
a obchodu a ministr dopravy, 
ministři zahraničních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, 
kultury, zdravotnictví, zemědělství, obrany, životního prostředí, 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí,  
ministryně práce a sociálních věcí, ministryně pro místní rozvoj 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 27. dubna 2020 č. 471 

 
o Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky 

za 1. čtvrtletí 2020 
 

Vláda 

I. schvaluje Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrt-   
letí 2020 (dále jen „Informace“), obsaženou v části III materiálu čj. 366/20; 

II. pověřuje  místopředsedkyni vlády a ministryni financí 

1. předložit do 30. dubna 2020 Informaci rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky, 

2. podat výklad k Informaci v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. 

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



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 27. dubna 2020 č. 470 

 
o Analýze plnění závazků plynoucích pro ČR z Mezinárodního paktu  

o hospodářských, sociálních a kulturních právech 
 

Vláda 

I. schvaluje Analýzu plnění závazků plynoucích pro ČR z Mezinárodního paktu o hospo-
dářských, sociálních a kulturních právech, obsaženou v části III materiálu čj. 371/20; 

II. ukládá ministryni práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministryní spravedlnosti, 
ministry zdravotnictví a zahraničních věcí a zmocněnkyní vlády pro lidská práva 
vypracovat a do 31. prosince 2025 předložit aktualizovanou analýzu právního řádu 
z hlediska plnění závazků plynoucích pro ČR z Mezinárodního paktu o hospodářských, 
sociálních a kulturních právech k opětovnému zvážení ratifikace Opčního protokolu                       
k Mezinárodnímu paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, a to s využitím 
poznatků z praxe Výboru OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva při posuzování 
individuálních oznámení. 

Provedou: 
ministryně práce a sociálních věcí, 
spravedlnosti, 
ministři zdravotnictví, 
zahraničních věcí 
zmocněnkyně vlády pro lidská práva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 27. dubna 2020 č. 469 

 
o aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility 

 

Vláda 

I. schvaluje v souladu se závazky a cíli České republiky vyplývajícími z příslušných politik 
a strategických dokumentů České republiky a předpisů Evropské unie v oblasti, dopravy, 
energetiky a životního prostředí Národní akční plán čisté mobility (dále jen "Plán") 
obsažený v části III materiálu čj. 372/20; 

II. ukládá 

1. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy a ministru 
životního prostředí zveřejnit aktualizaci Plánu na webových stránkách svých resortů 
a zajistit odpovídající publicitu, 

2. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy, ministru 
životního prostředí, 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, ministru školství, mládeže 
a tělovýchovy, ministryním pro místní rozvoj, práce a sociálních věcí, místopředsedkyni 
vlády a ministryni financí a předsedovi Technologické agentury České republiky zajistit 
realizaci opatření uvedených v aktualizaci Plánu,  

3. členům vlády zohlednit Plán při realizaci střednědobých politik v rezortech a při přípravě 
souvisejících právních předpisů, 

4. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy, ministru 
životního prostředí a ministryni pro místní rozvoj vytvořit podmínky pro úspěšné čerpání 
prostředků z fondů Evropské unie pro naplňování a realizaci aktualizace Plánu,  

5. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy ve spolupráci 
s věcně příslušnými ministry zajistit přístup ke vhodnému nemovitému majetku ve 
vlastnictví státu pro účely realizace Plánu, zejména pro účel výstavby infrastruktury 
dobíjecích/plnících stanic,  

6. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy ve spolupráci 
s ministrem životního prostředí a dalšími členy vlády odpovědnými za realizaci 
jednotlivých dílčích opatření Plánu předkládat vládě k 30. září každý rok, tj. poprvé k 30. 
září 2021, informaci o plnění aktualizace Plánu a do 31. prosince 2023 předložit další 
aktualizaci Plánu; 
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III. zrušuje usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2015 č. 941. 

Provedou: 
členové vlády, 
předseda Technologické agentury České republiky 
 
Na vědomí: 
hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 27. dubna 2020 č. 468 

 
o Programu pro implementaci vnitrostátních částí informačních systémů EU  

v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (Program eu-INIS) 
 

Vláda 

I. schvaluje 

1. Program pro implementaci vnitrostátních částí informačních systémů EU v oblasti 
spravedlnosti a vnitřních věcí (dále jen „Program eu-INIS“), obsažený v části III materiálu 
čj. 84/20, 

2. použití finančních prostředků státního rozpočtu v období let 2021 – 2023 na realizaci 
projektů Programu eu-INIS a jejich provoz v letech následujících podle přehledu nákladů 
na realizaci Programu eu-INIS (tabulka č. 4 Programu eu-INIS); 

II. ukládá  

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, místopředsedkyni vlády a ministryni financí, 
ministryni spravedlnosti, a ministru zahraničních věcí zajistit plnění Programu eu-INIS a 
vytvořit podmínky pro realizaci projektů zahrnutých do Programu eu-INIS a ve své 
působnosti zajistit realizaci těchto projektů případně jejich částí, v souladu s požadavky 
přijatými na úrovni Evropské unie, 

2. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra  

a) k plnění cílů Programu eu-INIS zřídit meziresortní řídící výbor, 

b) do 30 pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení určit z řad příslušných služebních 
funkcionářů nebo vedoucích zaměstnanců ředitele projektů zahrnutých do Programu eu-
INIS a pověřit je řízením těchto projektů, s odpovědností stanovenou v kapitole 3.3. 
Programu eu-INIS, s využitím vzoru v příloze tohoto usnesení,  

c) informovat vládu o stavu plnění Programu eu-INIS nejméně jednou ročně, případně podle 
potřeby a jednou ročně předložit rovněž vyhodnocení průběhu navyšování počtu 
systemizovaných míst podle bodu II/7 tohoto usnesení, 

d) podle potřeby aktualizovat Program eu-INIS a předložit jej vládě ke schválení, 

3. ministryni spravedlnosti do 30 pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení určit z řad 
příslušných vedoucích zaměstnanců ředitele projektu zahrnutého do Programu eu-INIS 
a pověřit ho řízením tohoto projektu, s odpovědností stanovenou v kapitole 3.3. 
Programu eu-INIS, s přiměřeným využitím vzoru v příloze tohoto usnesení, 

4. místopředsedkyni vlády a ministryni financí, ministryni spravedlnosti a ministru 
zahraničních věcí průběžně spolupracovat při plnění úkolů uvedených v bodě II/2a), c) 
a d) tohoto usnesení, 
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5. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy zajistit 
součinnost při rozvoji Schengenského informačního systému, pokud se jedná o část 
v působnosti Ministerstva dopravy, a dále zprostředkovat komunikaci s dotčenými 
profesními svazy v oboru dopravy, 

6. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, místopředsedkyni vlády a ministryni financí a 
ministru zahraničních věcí uplatnit při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2021 a 
léta následující požadavek na navýšení výdajů kapitoly Ministerstva vnitra, Ministerstva 
financí a Ministerstva zahraničních věcí podle Programu eu-INIS,  

7. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra a ministru zahraničních věcí uplatnit při 
přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2021 a roky následující navýšení počtu 
systemizovaných míst a souvisejícího objemu prostředků na platy podle Programu       
eu-INIS, 

8. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, místopředsedkyni vlády a ministryni financí, 
ministryni spravedlnosti a ministru zahraničních věcí zohledňovat v příslušných 
rozpočtových kapitolách a národních programech pro využití fondů Evropské unie 
finanční požadavky projektů zahrnutých do Programu eu-INIS. 

Provedou: 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí, 
místopředseda vlády, ministr průmyslu  
a obchodu a ministr dopravy, 
ministryně spravedlnosti,  
ministr zahraničních věcí 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 27. dubna 2020 č. 467 

 
o státním závěrečném účtu České republiky za rok 2019 

 

Vláda 

I. schvaluje 

1. návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2019, který vykazuje 

příjmy 1 523 222 477 546,73 Kč 
výdaje 1 551 738 214 901,81 Kč 
celkový schodek 28 515 737 355,08 Kč 

2. návrh na vypořádání schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2019 finan-
cujícími položkami takto: 

      vydanými státními dluhopisy ve výši            50 423 297 638,11 Kč 
      změnou stavu na účtech státních finančních aktiv - zvýšením o 21 907 560 283,03 Kč; 

II. bere na vědomí 

1. výsledky rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných 
svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti v České republice za rok 2019,                 
které vykázalo příjmy 594 057 788 tis. Kč, výdaje 562 387 197 tis. Kč a přebytek             
31 670 591 tis. Kč, 

2. stav státních finančních aktiv České republiky k 31. prosinci 2019 ve výši 
137 491 321 tis. Kč a stav státních finančních pasiv České republiky ve výši 
1 713 284 865 tis. Kč, 

3. informaci o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů České republiky za rok 2019 
podle údajů uvedených v sešitu F návrhu státního závěrečného účtu, 

4. informaci o stavu a vývoji státních záruk uvedenou v sešitu D návrhu státního 
závěrečného účtu, 

5. informaci o stavech fondů organizačních složek státu uvedenou v sešitu F návrhu 
státního závěrečného účtu, 

6. výsledek hospodaření systému důchodového pojištění za rok 2019, který vykázal 
přebytek ve výši 16 438 520 tis. Kč, 

7. informaci o postupu privatizace a o stavu a použití prostředků vedených na zvláštních 
účtech za rok 2019; 
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III. pověřuje 

1. předsedu vlády předložit předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2019, 

2. místopředsedkyni vlády a ministryni financí podat výklad k návrhu státního závěrečného 
účtu České republiky za rok 2019 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky; 

IV. zmocňuje předsedu vlády, aby na základě odůvodněné žádosti místopředsedkyně vlády 
a ministryně financí pověřil plněním úkolu podle bodu III/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 27. dubna 2020 č. 466 

 
k návrhu poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana, Jana Farského, Jany Krutákové, 

Petra Pávka a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů  

(sněmovní tisk č. 797) 
 

Vláda 

I. přijímá k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů), 
ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č 797), 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 27. dubna 2020 č. 465 

 
o nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství  

v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020 
 

Vláda 

I. schvaluje nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství 
v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020, s úpravami podle připomínek 
obsažených ve stanovisku předsedkyně Legislativní rady vlády; 

II. ukládá ministru zemědělství 

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

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

Provedou: 
předseda vlády, 
ministr zemědělství 
 

 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r. 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 27. dubna 2020 č. 464 

 
o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb.,  

o údajích centrálního registru administrativních budov 
 

Vláda 

I. schvaluje návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích 
centrálního registru administrativních budov, s úpravami podle připomínek obsažených 
ve stanovisku předsedkyně Legislativní rady vlády; 

II. ukládá místopředsedkyni vlády a ministryni financí 

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

 



USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 27. dubna 2020 č. 463 

 
k návrhu zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonů  

 

Vláda 

I. schvaluje návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících 
zákonů, s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedkyně 
Legislativní rady vlády a podle připomínek vlády; 

II. ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra vypracovat konečné znění vládního 
návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení; 

III. pověřuje 

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení 
předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání 
s upozorněním, že tento vládní návrh zákona se týká členství České republiky 
v Evropské unii, 

2. 1. místopředsedu vlády a ministra vnitra, aby odůvodnil vládní návrh zákona v Parla-
mentu České republiky; 

IV. zmocňuje předsedu vlády, aby na základě odůvodněné žádosti 1. místopředsedy vlády a 

ministra vnitra pověřil plněním úkolu podle bodu III/2 tohoto usnesení jiného člena vlády. 

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


