Usnesení vlády ČR – COVID 19

Věcné prostředky

UV č. 187 ze dne 9.
3. 2020

k informaci MZ o opatřeních MZ a MV

Účinnost od 9. 3. 2020
Vláda:
Schvaluje:
 výjimku pro MZ a MV z povinnosti při informování vlády o nadlimitních veřejných zakázkách
zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění, předkládat stanovisko Pracovní skupiny pro
transparentní veřejné zakázky
 výjimku pro MZ z podmínky trvalé nepotřebnosti, ve vztahu k uvedeným osobním ochranným
prostředkům za účelem jejich distribuce poskytovatelům zdravot ních služeb, sociálních
služeb případně dalším potřebným státním i nestátním subjektům,
 výjimku pro MV z podmínky trvalé nepotřebnosti ve vztahu k uvedeným osobním
ochranným prostředkům za účelem jejich distribuce jednotlivým složkám resortu MV;
Ukládá:
 realizovat nákupy všech potřebných prostředků k řešení a prevenci epidemie onemocnění
COVID-19, zejména osobních ochranných prostředků (respirátory třídy ochrany FFP2 nebo
FFP3 a ochranné filtrační polomasky), a to i prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění,
 postupovat podle zákona č. 219/2000 Sb., a po nákupu všech potřebných prostředků
postupovat podle krizového plánu a kaskády priorit, stanovených MZ, a bezplatně
redistribuovat potřebné prostředky všem dotčeným osobám.

Věcné prostředky

UV č. 189 ze dne 9.
3. 2020

o Programu ÚVĚR COVID

Účinnost od 9. 3. 2020
Vláda:
Schvaluje:
 Program ÚVĚR COVID
Ukládá:
 místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy vyhlašovat
jednotlivé výzvy programu uvedeného v bodě I tohoto usnesení;

Krizový stav

UV č. 194 ze dne 12.
NOUZOVÝ STAV
3. 2020
na dobu od 12. 3. 2020 14:00 hod. na 30 dnů.

Vláda:
Nařizuje:


pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví
vláda samostatným usnesením vlády

Ukládá:



předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I tohoto usnesení
členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným
nouzovým stavem činěných v rámci svých pravomocí, a to před jejich uplatněním.

Dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření MZ nejsou vyhlášením nouzového stavu dotčena
Pověřuje:
 předsedu vlády informovat neprodleně PS o vyhlášení nouzového stavu

Veřejné zdraví

UV č. 195 ze dne 12.
Odvolání hlavního hygienika
3. 2020
Účinnost od 12. 3. 2020

Vláda:
Odvolává:
 hlavního hygienika Mgr. Evu Gottvaldovou ke dni 12. 3. 2020
Pověřuje:
 do doby jmenování nového hlavního hygienika zastupováním hlavního hygienika MUDr.
Jarmilu Rážovou, PhD.

Věcné prostředky

UV č. 196 ze dne 12.
Centralizovaný nákup desinfekčních prostředků
3. 2020
Účinnost od 12. 3. 2020

Vláda:
Pověřuje:
 MPO centrálním nákupem dezinfekčních prostředků formou veřejné zakázky podle
požadavků jednotlivých rezortů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek
Ukládá:
 Místopředsedovi vlády, MPO a MD zajistit sběr požadavků jednotlivých resortů a zadání
veřejné zakázky

Ochrana hranic

UV č. 197 ze dne 12.
Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR
3. 2020
OOP MV s účinností od 14. 3. 2020

Vláda
Ukládá:





MV vydat OOP MV s účinností od 14. 3. 2020 00:00 hod k dočasnému znovuzavedení
ochrany vnitřních hranic s Německem, Rakouskem a vzdušné hranici v rozsahu
stanoveném v příloze usnesení
MV předložit vládě do 5 dnů od účinnosti OOP MV ke schválení návrh opatření vlády ve
smyslu zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic (§ 11)
MV předložit vládě do 5 dnů od účinnosti OOP MV ke schválení návrh nařízení vlády podle
zákona č. 273/2008 Sb., o policii ČR (§ 22)

Ochrana hranic

UV č. 198 ze dne 12.
přijetí krizového opatření
3. 2020
Účinnost opatření od 14. 3. 2020
Změněno usnesením vlády ze dne 30. 3. 2020 č. 334

Vláda
Nařizuje (účinnost od 14. 3. 2020):
 Zákaz vstupu pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí s výjimkou cizinců
pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR
(neplatí, pokud je jejich vstup v zájmu ČR)
 Zastavení přijímání žádostí o víza a přechodné/trvalé pobyty na zastupitelských úřadech
ČR
 Zastavení řízen u žádostí o krátkodobá víza, o kterých dosud nebylo rozhodnuto (neplatí,
pokud je jejich vstup v zájmu ČR)
 Přerušit všechna řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů podané na
zastupitelských úřadech (neplatí, pokud je jejich vstup v zájmu ČR)
 Zákaz občanům ČR a cizincům s trvalým/přechodným pobytem nad 90 dnů vstupu do
rizikových oblastí (neplatí v případě udělení výjimky)
Stanoví:
 Cizinci nacházející se na území ČR v době vyhlášení nouzového stavu oprávněně
trvale/přechodně jsou oprávněni setrvat na území pro dobu nouzové stavu.
Ukládá:
 MV provést opatření podle bodu I/1 a 4
 MV stanovit na internetových stránkách MV nebo jiným způsobem, kdy je vstup cizinců
podle bodu I/1 v zájmu ČR
 MV udělovat výjimky podle bodu I/5
 MZ stanovit na internetových stránkách MZ nebo jiným způsobem rizikové oblasti podle
bodu I/1 a 5
 MZV provést opatření podle bodu I/2 a 3
 MZV stanovit na internetových stránkách MZV nebo jiným způsobem, kdy je pobyt podle
I/2 a 3 v zájmu ČR

Omezení provozu

UV č. 199 ze dne 12.
přijetí krizového opatření
3. 2020

Účinnost opatření od 13. 3. 2020 od 6:00 (I/1, 3 a 4) a 20:00 (I/2) hod.
Body I/2 a I/3 zrušeny ke dni 14. 3. 2020 k 6:00 usnesením vlády ze dne 14. 3. 2020 č. 211
Vláda
Zakazuje:
 S účinností od 13. 3. 2020 od 6:00 hod. umělecká představení, sportovní, kulturní,
náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy,
slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné,
tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání. Tento zákaz se
nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci,
soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby
 S účinností od 13. 3. 2020 od 20:00 hod. přítomnost veřejnosti mezi 20:00 a 6:00 hod.
v provozovnách stravovacích služeb




S účinností od 13. 3. 2020 od 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb,
umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
S účinností od 13. 3. 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách
poskytovatelů některých služeb (posilovny, koupaliště, solária, sauny, wellness, knihovny,
galerie, zábavní zařízení, kluby)

Ruší:


K 13. 3. 2020 k 6:00 hod. mimořádné opatření MZ ze dne 10. 3. 2020 č.j. MZDR
10666/2020-1/MIN/KAN.

Ochrana hranic

UV č. 200 ze dne 12.
přijetí krizového opatření
3. 2020
Účinnost od 14. 3. 2020 od 00:00 hodin

Vláda:
Zakazuje:
 Všem dopravcům v mezinárodní silniční přepravě s vozidly na 9 osob s účinností od 14. 3.
2020 od 00:00 přepravu cestujících přes hranice ČR
 Všem dopravcům v mezinárodní drážní přepravě od 14. 3. 2020 od 00:00 přepravu
cestujících přes hranice ČR
 Všem dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě s účinností od 14. 3.
2020 od 00:00 přepravu cestujících přes hranice ČR
 Všem dopravcům s účinností od 14. 3. 2020 od 00:00 využívat v rámci obchodní letecké
dopravy s cestujícími na palubě, při níž je překračována hranice ČR, jiná letiště než
mezinárodní letiště VH Praha.
Umožňuje:
 V mezinárodní silniční osobní příležitostné dopravě zajišťované vozidly nad 9 osob
občanům ČR a cizincům s trvalým/ přechodným nad 90 dnů pobytem v ČR, kteří se vrací
do ČR, návrat do ČR
 V mezinárodní silniční osobní příležitostné dopravě zajišťované vozidly nad 9 osob
cizincům opuštění ČR
 Dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě se sídlem v ČR jakož i dopravcům se
sídlem mimo ČR dopravit prázdné autobusy do/mimo území ČR
 Dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě se sídlem v ČR jakož i dopravcům se
sídlem mimo ČR dopravit prázdné soupravy do/mimo území ČR
 Dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě se sídlem v ČR jakož i
dopravcům se sídlem mimo ČR dopravit prázdná plavidla do/mimo území ČR
Stanovuje:
 Výjimku z tohoto opatření může udělit MD

Omezení provozu

UV č. 201 ze dne 12.
přijetí krizového opatření
3. 2020
Účinnost od 13. 3. 2020

Vláda:
Zakazuje:
 Osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a při akcích
pořádaných těmito školami,
 Osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na VŠ
podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, přičemž je umožněna osobní
přítomnost na klinické a praktické výuce v praxi,
 Osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a
jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky podle školského
zákona a při akcích pořádaných těmito školami
 Osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech na vzdělávání v jednoletých
kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích
institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č.
117/1995 o státní sociální podpoře,
 Osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve
školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, a na soutěžích a přehlídkách organizovaných
pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení podle školského zákona.
Ruší:


Mimořádné opatření obecné povahy ze dne 10. 3. 2020 č.j. MZDR 10676/20201/MIN/KAN, uplynutím dne 12. 3. 2020

Věcné prostředky

UV č. 202 ze dne 12.
Nákup 150 ks plicních ventilátorů MZ
3. 2020
Účinnost od 12. 3. 2020

Vláda:
Schvaluje:
 Uvolnění finančních prostředků z kapitoly VPS, položka Vládní rozpočtová rezerva do výše
53, 5 mil. Kč do rozpočtu č. 335 MZ na nákup 150 ks plicních ventilátorů
Ukládá:
 MZ předložit žádost o rozpočtové opatření z kapitoly VPS, položka Vládní rozpočtová
rezerva podle bodu I tohoto usnesení
 MF provést na základě předložené žádosti podle bodu II tohoto usnesení rozpočtové
opatření.

Ochrana hranic

UV č. 203 ze dne 13.
Přijetí krizového opatření
3. 2020
Účinnost nařízení od 16. 3. 2020, 00:00 hod.
Zrušeno usnesením vlád ze dne 30. 3. 2020 č. 334

Vláda:
nařizuje:


Ukládá:



Zákaz vstupu pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem
nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR; neplatí, je-li vstup v zájmu ČR
Zákaz občanům ČR a cizincům s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem
na území ČR vycestovat z území ČR; neplatí, je-li udělena výjimka
MV provést opatření podle bodu I tohoto usnesení
MV stanovit sdělením na internetových stránkách MV nebo jiným vhodným způsobem,
kdy je vstup cizinců podle bodu I tohoto usnesení v zájmu ČR

Omezení provozu

UV č. 204 ze dne 13.
Přijetí krizového opatření
3. 2020

Účinnost zákazu od 14. 3. 2020, 00:00 hod.
Vláda:
Zakazuje:
 Ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence po dobu
trvání nouzového stavu s účinností od 14. 3. 2020 od 00:00 návštěvy
 Obviněných uskutečňované podle zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby (§ 14).
Zákaz se nevztahuje na návštěvy podle § 14 odst. 9 a 10 a § 28 odst. 2 tohoto zákona
 Odsouzených uskutečňované podle zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí
svobody (§ 19)
 Chovanců uskutečňované podle zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací
detence (§ 10). Zákaz se nevztahuje na osoby uvedené v § 10 odst. 2 tohoto zákona.
Stanovuje:
 Výjimku z tohoto opatření může udělit MS

Omezení provozu

UV č. 205 ze dne 13.
Přijetí krizového opatření
3. 2020
Účinnost od 13. 3. 2020

Vláda:
Ukládá:


MPO a MD, aby umožnil jízdy vozidlům, která je mají zakázány podle zákona č. 361/2000
Sb., o silničním provozu (§ 43)

Věcné prostředky

UV č. 206 ze dne 13.
Nákup OP a dalšího vybavení MZ
3. 2020

Účinnost od 13. 3. 2020
Vláda:
Schvaluje:
 Uvolnění finančních prostředků v roce 2020 z VPO, položka Vládní rozpočtová rezerva do
výše 500 mil. Kč do rozpočtu kapitoly č. 335 – MZ na zajištění operativního nákupu
nezbytných OP a dalšího vybavení, které bude použito k řešení KS
Ukládá:
 MZ předkládat průběžně žádosti o rozpočtová opatření z kapitoly VPS, položka Vládní
rozpočtová rezerva podle bodu I tohoto usnesení
 MF provádět na základě předložených žádostí podle bodu II/1 tohoto usnesení rozpočtová
opatření

Omezení provozu

UV č. 207 ze dne 13.
Zajištění poskytování péče v zařízeních soc. péče během NS
3. 2020
Nařízeno s účinností od 16. 3. 2020 po dobu trvání NS

Vláda:
Ukládá:






K zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu platnosti nouzového
stavu pracovní povinnost studentům v denní formě studia VOŠ a VŠ v oborech vzdělávání
podle § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a
studentům SŠ v oborech vzdělání podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb.
MPSV informovat a metodicky vést kraje a HMP v procesu zajišťování péče podle bodu I/1
MŠMT poskytnout veškerou potřebnou součinnost MPSV, krajům a HMP
Hejtmanům krajů a primátorovi HMP zajišťovat a koordinovat na svém území pracovní
povinnost poskytovatelům sociálních služeb a informovat MPSV o přijatých opatřeních
v tomto směru

Nařizuje:
 Všem poskytovatelům soc. služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování soc.
služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 46) od 16. 3. 2020 po dobu
trvání NS pozastavit činnost těchto zařízení
 Hejtmanům a primátorovi HMP
 Zajistit poskytnutí jiné vhodné sociální služby, popřípadě poskytování jiné formy péče
v nezbytné míře, a to pouze v případech bezprostředního ohrožení života a zdraví
uživatelů sociální služby podle bodu II/1, a to ve spolupráci s obcemi, ve kterých mají
tito uživatelé skutečný pobyt
 Informovat MPSV o realizaci opatření dle bodu II/2a

Omezení provozu

UV č. 208 ze dne 13.
Přijetí krizového opatření
3. 2020

Účinnost zákazu od 14. 3. 2020 od 6:00 hod.
Vláda:
Zakazuje:
 S účinností od 14. 3. 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách
poskytovatelů služeb – bazény a turistická informační centra,
 S účinností od 14. 3. 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách
poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště s účastí přesahující ve stejný čas 30
osob,
 S účinností od 14. 3. 2020 od 6:00 hod. se zakazuje maloobchodní prodej na tržnicích a
tržištích (např. SAPA).

Veřejné zdraví

UV č. 209 ze dne 13.
Přijetí krizového opatření
3. 2020
Účinnost od 13. 3. 2020 od 12:00 hod.
Zrušeno usnesením vlády ze dne 30. 3. 2020 č. 334

Vláda:
Nařizuje:
 občanům ČR a cizincům s přechodným nebo trvalým pobytem v ČR pobývajícím na území
ČR nad 90 dní nebo jsou-li na území ČR zaměstnáni, kteří se v období od okamžiku
účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových oblastí, které podle
usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020 č. 198 stanoví MZ, do ČR, aby bezprostředně po návratu
do ČR oznámili tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému
registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství
nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak
jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství
pro děti a dorost. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, na které se vztahuje v ýjimka
udělená MV podle usnesení vlády č. 198 z 12. března 2020 a č. 203 ze dne 13. března
2020,
 poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické
lékařství pro děti a dorost, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v ČR pobývajících
na území ČR nad 90 dní nebo jsou-li na území ČR zaměstnány, které se v období od
okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových oblastí,
které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č 198 stanoví MZ, do ČR, rozhodli o
karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů,
 Osobám, na které se podle bodu 1. nevztahuje tam uvedená povinnost, aby v případě
jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění neprodleně oznámily tuto skutečnost, a to
telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli
zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího
poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství,
 řidičům nákladních vozidel, řidičům autobusů, posádkám dopravních letadel,
strojvedoucím, vlakovým četám a vozmistrům, lodním kapitánům a členům posádek
plavidel, posádkám vozů správce komunikace, kteří přes území rizikových oblastí, které
podle usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020 č 198 stanoví MZ, tranzitují, nebo provádějí na

území těchto rizikových oblastí přepravu, se doporučuje, aby maximálně omezili přímý
kontakt s místním personálem na území těchto rizikových oblastí.

Veřejné zdraví

UV č. 210 ze dne 13.
změna NV 453/2009 Sb., nakažlivé lidské nemoci pro účely TZ
3. 2020

Účinnost od 13. 3. 2020
Vláda:
Schvaluje:
 návrh NV, kterým se mění NV č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku
stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé
nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin;
Ukládá:
 MS vypracovat konečné znění NV podle bodu I tohoto usnesení
 MS předložit NV podle bodu I a II/1 tohoto usnesení předsedovi vlády k podpisu

Omezení provozu

UV č. 211 ze dne 14.
změna NV 453/2009 Sb., nakažlivé lidské nemoci pro účely TZ
3. 2020

Účinnost od 14. 3. 2020 od 6:00 hod do 24. 3. 2020 do 6:00 (body I/1, 2, 3), bez omezení (bod I/4)
Bod I/1.2 zrušen usnesením vlády ze dne 15. 3. 2020 č. 214
Bod I pozměněn usnesením vlády ze dne 16. 3. 2020 č. 238 a usnesením vlády ze dne 19. 3. 2020
č. 264
Zrušeno usnesením vlády ze dne 23. 3. 2020 č. 280 s účinností od 24. 3. 2020 od 6:00 hod.
Vláda:
Zakazuje:
 S účinností od 14. 3. 2020 od 6:00 hod. do 24. 3. 2020 do 6:00 hod. maloobchodní prodej
a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:
 potravin,
 výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky,
 pohonných hmot,
 paliv,
 hygienického a jiného drogistického zboží,
 lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,
 malých domácích zvířat,
 krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 novin a časopisů,
 tabákových výrobků,
 služeb prádelen a čistíren,
 prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky,
přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají a nabízejí v dané provozovně.
 S účinností od 14. 3. 2020 od 6:00 hod. do 24. 3. 2020 do 6:00 hod. přítomnost veřejnosti
v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost;
tento zákaz se nevztahuje na provoz mimo provozovnu stravovacích služeb, kte rý může
probíhat bez časového omezení
 S účinností od 14. 3. 2020 od 6:00 hod. do 24. 3. 2020 do 6:00 hod. činnost provozoven
stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přes 5000 m2



S účinností od 14. 3. 2020 od 6:00 hod. provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016
Sb., o hazardních hrách



S účinností k 14. 3. 2020 k 6:00 hod. body I/2 a I/3 usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020 č. 199

Ruší:

Omezení provozu

UV č. 212 ze dne 15.
Povolání vojáků a Celní správy k plnění úkolů Policie ČR
3. 2020
Účinnost od 15. 3. 2020

Vláda:
Schvaluje:
 Návrh NV o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů
Policie ČR v souvislosti s epidemií
Ukládá:
 MV vypracovat konečné znění NV podle bodu I tohoto usnesení
 MV předložit NV podle bodu I a II/2 tohoto usnesení k podpisu předsedovi vlády

Omezení provozu

UV č. 213 ze dne 15.
Změna Statutu ÚKŠ
3. 2020
Účinnost od 15. 3. 2020

Vláda:
Mění:

Ukládá:


Přílohu usnesení vlády ze dne 24. 11. 2008 č. 1500 ke statutu ÚKŠ ve znění usnesení vlády
ze dne 13. 1. 2020 č. 43 tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení
Členům ÚKŠ zajistit při aktivaci a svolání ÚKŠ účast zástupců ve své působnosti

Omezení provozu

UV č. 214 ze dne 15.
Přijetí krizového opatření
3. 2020

Účinnost po dobu trvání NS; Účinnost zákazů od 16. 3. 2020 od 6:00 hod. do 24. 3. 2020
V bodě V/1 změněno usnesením ze dne 16. 3. 2020 č. 241
V bodě I/3 změněno usnesením ze dne 18. 3. 2020 č. 248
Zrušeno usnesením vlády ze dne 23. 3. 2020 č. 280 s účinností od 24. 3. 2020 od 6:00 hod.
Vláda
Nařizuje:
 u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne dnem vyhlášení tohoto opatření lze
nahradit čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze 1 tohoto opatření
 zdravotní průkaz
 posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání
 u zaměstnanců není potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení
vyhlášky č. 79/2013 (§ 11)
 platnost k povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení tohoto
opatření osobám v pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na
základě dohody dle zákoníku práce nebo na základě jiné smlouvy, se prodlužuje na 60 dnů po

skončení nouzového stavu, za předpokladu, že jsou ke dni vyhlášení tohoto opatření platné,
NOVÉ ZNĚNÍ VIZ USNESENÍ ZE DNE 18. 3. 2020 Č. 248
 u zabalených potravin se nemusí dodržovat další požadavky pro uvádění na trh stanovené
prováděcím právním předpisem
Dále nařizuje:
 zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách stanovený v bodě I usnesení
vlády ze dne 14. 3. 2020 č. 211 se dále nevztahuje na:
 opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob
 odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích
 prodej náhradních dílů k DP a výrobním technologiím
 provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany
 prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby
 pokladní prodej jízdenek
 lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená
alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění
 provozování pohřební služby
 květinářství
 provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické
práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví
pokud uvedené zboží nebo služba představuje převážnou část činnosti dané provozovny.
Nařizuje, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:
 je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
 prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,
Nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách stanovený v bodě I
usnesení vlády ze dne 14. 3. 2020 č. 211 se nevztahuje na činnosti, které nejsou živnosti podle
živnostenského zákona
Zakazuje:
 s účinností od 16. 3. 2020 od 6:00 hod. do 24. 3. 2020 prodej ubytovacích služeb s výjimkou
osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních podle bodu II/7 a
školských ubytovacích zařízeních
 s účinností od 16. 3. 2020 od 6:00 hod. do 24. 3. 2020 provoz autoškol
 s účinností od 16. 3. 2020 od 6:00 hod. do 24. 3. 2020 provoz taxislužby s výjimkou taxislužby
rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby
 s účinností od 16. 3. 2020 od 6:00 hod. do 24. 3. 2020 v provozovnách samoobslužných
prádelen a čistíren
 s účinností od 16. 3. 2020 od 6:00 hod. do 24. 3. 2020 přítomnost veřejnosti v prodejnách
stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů
 s účinností od 16. 3. 2020 od 6:00 hod. do 24. 3. 2020 přítomnost veřejnosti v provozovnách
poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště
 s účinností od 16. 3. 2020 od 6:00 hod. do 24. 3. 2020 platnosti nařízení, kterým obec
vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za
cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
Zrušuje bod I/1.2 usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211.
Stanoví, že účinnost tohoto usnesení nastává jeho vyhlášením

Omezení provozu

UV č. 215 ze dne 15.
Přijetí krizového opatření
3. 2020

S účinností od 16. 3. 2020 od 00:00 hod. do 24. 3. 2020 do 6:00 hod.
Zrušeno usnesením vlády ze dne 23. 3. 2020 č. 279 s účinností od 24. 3. 2020 od 6:00 hod.
Vláda:
Zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR s výjimkou:
 cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
 nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými
 cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, včetně potřeb příbuzných a
osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a
poštovních služeb, doplnění pohonných hmot
 cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu
 cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného
doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče
 cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného
doprovodu
 výkonu povolání, nebo činností sloužících k zajištění
o bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení KS
o ochrany zdraví, poskytování zdravotní péče nebo sociální péče, včetně dobrovolnické
činnosti
o individuální duchovní péče
o veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
o služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
o veterinární péče
 pobytu v přírodě nebo parcích,
 cest zpět do místa svého bydliště,
 pohřbů
Nařizuje:




osobám pobývajícím na území ČR omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu
nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I
písm. a) až i)
omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru

Doporučuje:







zaměstnavatelům
o využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou
vykonávat v místě bydliště,
o podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené
v kolektivní smlouvě,
o omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2
metry,
využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,
provozovatelům veřejných služeb, aby v prostorách svých provozoven:

o
o

vytvořili podmínky pro dodržování odstupu alespoň 2 metry,
zajistili zvýšená hygienická opatření.

Omezení provozu

UV č. 216 ze dne 15.
Přijetí krizového opatření
3. 2020
Účinnost od 16. 3. 2020 od 00:00
Zrušeno usnesením vlády ze dne 23. 3. 2020 č. 278

Vláda:
Zakazuje:
 s účinností od 16. 3. 2020, 00:00 hodin 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, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických
povoláních, čerpání dovolené po dobu nouzového stavu.

Omezení provozu

UV č. 217 ze dne 15.
Přijetí krizového opatření
3. 2020

Účinnost od 16. 3. 2020 od 00:00 hod. do 24. 3. 2020 do 6:00 hod.
Zrušeno usnesením vlády ze dne 23. 3. 2020 č. 279 s účinností od 24. 3. 2020 od 6:00 hod.
Vláda:
Ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci všech svých
pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající v:
 omezení práce, státní služby, zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně
kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy
v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády ČR směřujících k dosažení cílů nouzového
stavu; ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže uvedená opatření nutná
k ochraně zdraví zaměstnanců,
 omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy a klienty/veřejností na
nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:
o omezením či pozastavením výkonu příslušných agend, které nespadají pod vymezení
podle bodu I/1 tohoto usnesení, pokud by jejich výkon ohrozil opatření k ochraně
zdraví zaměstnanců,
o nahrazením osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem
ve všech případech, kdy je to možné, a to včetně kontaktu s ostatními zaměstnanci,
o příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím
pracoviště podatelny, jsou-li zřízeny; vždy, kdy je to možné, se upřednostní
elektronická komunikace,
o dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření
zabraňujících přímému kontaktu; jednání se provádí za zvýšených hygienických
opatření,
o výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci
orgánu,
 omezení rozsahu úředních hodin orgánů na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin
v daném dni; o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na
svých úředních deskách,




zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců
přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost správního orgánu,
zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců
neohrozilo akceschopnost orgánu.

Omezení provozu

UV č. 218 ze dne 15.
Přijetí krizového opatření
3. 2020

Účinnost od 15. 3. 2020
Vláda
Odkládá hlasování v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu ČR vyhlášených ve volebním
obvodu č. 32
Hlasování v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu ČR vyhlášených ve volebním obvodu č. 32 ve
dnech 27. a 28. března 2020 a 3. a 4. dubna 2020 se neuskuteční. Pro počítání lhůt podle zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, které neproběhly do 15. března 2020, budou rozhodné
nové dny konání voleb stanovené prezidentem republiky.
Omezení provozu

UV č. 219 ze dne 15.
Přijetí krizového opatření
3. 2020
Účinnost od 17. 3. 2020 od 6:00 hod

Vláda
Nařizuje:
 s účinností od 17. 3. 2020 6:00 hod. hejtmanům a primátorovi HMP v místech, kde je taková
potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem
obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat
nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci
bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany
veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými
pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti
dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení,
 vykonávat péči o děti podle bodu 1 ve skupinách po nejvýše 15 dětech,
 MŠMT informovat a metodicky vést kraje a HMP v procesu zajišťování vykonávání péče podle
bodu 1,
 hejtmanům a primátorovi HMP informovat MŠMT o přijatých opatřeních v tomto směru,
 ORP a zřizovatelům určených škol a školských zařízení poskytovat veškerou potřebnou
součinnost hejtmanům a primátorovi HMP v procesu zajišťování vykonávání péče o děti ve
věku od 3 do 10 let.

Pracovní
povinnost

zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli
UV č. 220 ze dne 15.
zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany
3. 2020
veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
Účinnost od 15. 3. 2020

Vláda
Ukládá:
 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění
činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu platnosti nouzového stavu pracovní
povinnost žákům a studentům

o





5. a 6. ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství na
lékařských fakultách veřejných vysokých škol;
o posledních ročníků denní nebo prezenční formy studijních programů či oborů
vzdělání připravující na profesi:
 všeobecná sestra, a to v bakalářském studijním programu nebo v oboru
vzdělání diplomovaná všeobecná sestra na vyšších odborných školách,
 dětská sestra, a to v bakalářském studijním programu nebo oboru vzdělání
diplomovaná dětská sestra na vyšších odborných školách,
 zdravotnický záchranář, a to v bakalářském studijním programu nebo oboru
vzdělání diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšších odborných školách,
 asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, a to v bakalářském studijním
programu,
 praktická sestra, a to v oboru vzdělání praktická sestra a zdravotnický
asistent na střední škole,
MZ informovat a metodicky vést osoby uvedené v bodu 4. v procesu zajišťování poskytování
péče podle bodu 1,
MŠMT poskytnout veškerou potřebnou součinnost MZ a osobám uvedeným v bodu 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 MZ o přijatých
opatřeních v tomto směru.

Ochrana hranic

UV č. 221 ze dne 15.
dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR
3. 2020

Účinnost od 15. 3. 2020
Vláda
Schvaluje:
 návrh opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR,
 uvolnění finančních prostředků ve výši 16 936 000 Kč z rozpočtu kapitoly VPS, položka Vládní
rozpočtová rezerva, do rozpočtu kapitoly MV na rok 2020, na provedení dočasného
znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR podle bodu I/1 tohoto usnesení;
Ukládá:
 MV oznámit opatření podle bodu I/1 veřejnou vyhláškou na úřední desce MV,
 MV provést opatření podle bodu I/1,
 MV informovat členské státy EU, Evropskou komisi a partnerské orgány sousedních států o
dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR současně s vyhlášením opatření podle
bodu I/1,
 MV průběžně vyhodnocovat, trvá-li závažná hrozba pro veřejný pořádek nebo vnitřní
bezpečnost ČR,
 MV vypracovat zprávu o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR a tuto zprávu
do čtyř týdnů po zrušení ochrany vnitřních hranic předložit vládě a současně EP, Radě EU a
EK,
 MV předložit MF žádost o rozpočtové opatření podle bodu I/2,

Věcné prostředky

UV č. 222 ze dne 15.
dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR
3. 2020
Účinnost od 15. 3. 2020

Vláda
Schvaluje, aby SSHR poskytla bezplatně pro celé území ČR, které je postiženo ohrožením zdraví
z důvodu výskytu koronaviru:
 SHR pro potřeby základních složek IZS a AČR při zásazích na postiženém území a pro přímou
humanitární pomoc, po dobu trvání nouzového stavu,
 PZ a zásoby pro humanitární pomoc formou výpůjčky nebo předáním do spotřeby a trvalého
využití po dobu trvání nouzového stavu;
Ukládá:
 předsedovi SSHR zabezpečit ve spolupráci s MV, MPO, MD, MO, MZe a MZ úkoly podle bodu
I tohoto usnesení,
 MF uhradit SSHR z vládní rozpočtové rezervy na základě žádosti výdaje v částce odpovídající
odvodu daně z přidané hodnoty a spotřební daně za vydané SHR podle bodu I tohoto
usnesení.

Věcné prostředky

UV č. 223 ze dne 15. Udělení výjimky pod § 29 zákona o zadávání veřejných
3. 2020
zakázek na pořízení OOP
Účinnost od 15. 3. 2020

Vláda
Schvaluje:
 výjimku pro předsedu SSHR z povinnosti předkládat stanovisko Pracovní skupiny pro
transparentní veřejné zakázky, a to pro veškeré veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení
bez uveřejnění nebo při využití postupu dle § 29 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek;
 podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, výjimku pro předsedu SSHR z podmínky trvalé
nepotřebnosti podle § 21 odst. 1 téhož zákona ve vztahu k výše uvedeným osobním
ochranným prostředkům;
Ukládá:
 realizovat pořízení OOP k řešení KS a to i prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění,
 postupovat podle § 22 odst. 3 ve spojení s § 23 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a po
nákupu pořízení OOP postupovat dle krizového plánu a kaskády priorit, stanovených MZ, a
bezplatně redistribuovat potřebné prostředky všem dotčeným osobám.

Věcné prostředky

UV č. 224 ze dne 15. zajištění nákupu ochranných prostředků a dalšího vybavení
3. 2020
MZ
Účinnost od 15. 3. 2020

Vláda:
Schvaluje další uvolnění finančních prostředků v roce 2020 z rozpočtové kapitoly VPS, položka Vládní
rozpočtová rezerva do celkové výše 1 500 mil. Kč do rozpočtu kapitoly č. 335 MZ na zajištění
operativního nákupu nezbytných ochranných prostředků a dalšího vybavení, které budou použity
k řešení KS

Ukládá:
 MZ předkládat podle možností souhrnné žádosti o rozpočtová opatření z kapitoly VPS,
položka Vládní rozpočtová rezerva podle bodu I tohoto usnesení,
 MF provádět na základě předložených žádostí podle bodu II tohoto usnesení rozpočtová
opatření.

UV č. 225 ze dne 15. návrhu daňových opatření v souvislosti s mimořádnou
3. 2020
událostí

Ostatní

Účinnost od 15. 3. 2020
Vláda:
Schvaluje daňová opatření v souvislosti s mimořádnou událostí uvedená v příloze tohoto usnesení.

UV č. 226 ze dne 15. informace akciové společnosti České dráhy o ukončení
3. 2020
prodeje jízdních dokladů

Ostatní

Účinnost od 15. 3. 2020
Vláda
Bere na vědomí informaci, že České dráhy, a.s. rozhodly, že s účinností od 00:00 hodin dne 16. 3.
2020 do odvolání ukončí prodej jízdních, přepravních a rezervačních dokladů ve vlacích Českých drah,
a.s. Cestující bez jízdních dokladů budou vyzváni k jejich zakoupení elektronickou cestou, a pokud to
nebude možné, budou cestující přepraveni i bez jízdního dokladu.

Veřejné zdraví

UV č. 227 ze dne 15. zajištění zvýšených osobních a provozních nákladů krajských
3. 2020
hygienických stanic a Ministerstva zdravotnictví
Zrušeno usnesením vlády ze dne 19. 3. 2020 č. 268

Vláda:
Schvaluje:



změnu systemizace MZ a KHS v rámci objemu prostředků na platy, dle Komentáře k návrhu
úpravy systemizace MZ a KHS, a to pro zvládání krizové situace,
převod finančních prostředků na provoz a na rozpočtovou položku 5021 ve výši 16 307 227
Kč do rozpočtu kapitoly č. 335 MZ, pro zvládání krizové situace, podle přílohy č. 1 návrhu;

Ukládá:
 MZ předložit žádost o rozpočtové opatření,
 MF provést rozpočtové opatření na základě předložené žádosti.

Věcné prostředky

UV č. 237 ze dne 16.
Záruka COVID
3. 2020
Účinnost od 16. 3. 2020
Změněno usnesením ze dne 18. 3. 2020 č. 246

Vláda:
Bere na vědomí materiál „Záruka COVID“
Souhlasí s navýšením výdajů kapitoly MPO v roce 2020 o 1.000.000.000 Kč na realizaci podpory dle
materiálu Záruka COVID z kapitoly vládní rozpočtové rezervy.

Ukládá:
 MPO a MD předložit MF podklady pro provedení rozpočtového opatření,
 MPO a MD vyhlašovat jednotlivé výzvy programu uvedeného v bodě I tohoto usnesení,
 MF provést neprodleně realizaci tohoto rozpočtového opatření;

Omezení provozu

UV č. 238 ze dne 16.
Přijetí krizového opatření
3. 2020

Zrušeno usnesením vlády ze dne 23. 3. 2020 č. 280 s účinností od 24. 3. 2020 od 6:00 hod.
Vláda:
Nařizuje:
 že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, stanovený v bodě I
usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211 se dále nevztahuje na:
o prodej textilního materiálu a textilní galanterie,
o servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební
elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti.

Omezení provozu

UV č. 239 ze dne 16.
Přijetí krizového opatření
3. 2020
Účinnost od 16. 3. 2020

Vláda:
Nařizuje:
 osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby poskytovateli sociálních služeb, kterým byla
udělena registrace k poskytování sociální služby podle § 48, 49 nebo 50 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení, ve kterém je
poskytována uvedená sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu,
 poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím sociální služby uvedené v bodu I/1 tohoto
usnesení seznámit s opatřením stanoveným v bodu I/1 tohoto usnesení všechny osoby,
kterým je uložen zákaz podle bodu I/1 tohoto usnesení, případně jejich ustanovené
opatrovníky,
 poskytovatelům sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální
služby v rozsahu druhu sociální služby podle § 45, § 47, § 62, § 65, § 66 a § 67 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, od 18. 3. 2020 po dobu trvání nouzového stavu
pozastavit činnost těchto služeb,
 poskytovatelům sociálních služeb přerušit poskytování sociálních služeb na základě uzav řené
smlouvy s uživatelem dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a zároveň
přerušit poskytování služby v režimu individuálního plánování, a to po dobu trvání nouzového
stavu. Poskytovatel prokazatelně informuje uživatele o této změně,
 poskytovatelům sociálních služeb poskytnout služby v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany
života a zdraví osob. Při poskytování lze využít zaměstnance sociálních služeb, kterým na
základě usnesení byla přerušena činnost, případně využít studenty na základě usnesení vlády
ČR ze dne 13. března 2020 č. 207,
 hejtmanům a primátorovi HMP
 zajistit poskytnutí jiné vhodné sociální služby, popřípadě poskytování jiné formy péče
v nezbytně nutné míře, a to pouze v případech bezprostředního ohrožení života a



zdraví uživatelů sociální služby podle bodu I/3 tohoto usnesení, a to ve spolupráci
s obcemi, ve kterých mají tito uživatelé skutečný pobyt,
informovat MPSV o realizaci opatření podle bodu I/6a tohoto usnesení;

Ukládá:
 MPSV informovat poskytovatele sociálních služeb o opatřeních stanovených v bodech I/1, I/3,
I/4, I/5 a I/ 6 tohoto usnesení, metodicky je vést při jejich provádění a metodicky řídit
poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu.

Omezení provozu

UV č. 240 ze dne 16.
Přijetí krizového opatření
3. 2020
Účinnost od 16. 3. 2020

Vláda:
Doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí,
s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.
Nařizuje starostům obcí zajistit osobám uvedeným v bodě I tohoto usnesení pomoc při zvládání
základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

Omezení provozu

UV č. 241 ze dne 16.
Přijetí krizového opatření
3. 2020

Zrušeno usnesením vlády ze dne 23. 3. 2020 č. 280 s účinností od 24. 3. 2020 od 6:00 hod.
Vláda:
Nařizuje, že zákaz prodeje ubytovacích služeb, stanovený v bodě V/1 usnesení vlády ze dne 15. 3.
2020 č. 214, se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do doby opuštění
území ČR a cizincům s pracovním povolením na území ČR.
Na cizince takto pobývajícího na území ČR se vztahují stejná omezení pohybu a další krizová opatření,
jako na občany ČR.

Omezení provozu

UV č. 242 ze dne 17.
Přijetí krizového opatření
3. 2020
Účinnost od 17. 3. 2020

Vláda:
Schvaluje návrh nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv.
Ukládá:



MZ vypracovat konečné znění nařízení vlády
předložit nařízení vlády předsedovi vlády k podpisu

Omezení provozu

UV č. 243 ze dne 17.
Přijetí krizového opatření
3. 2020
Účinnost od 18. 3. 2020 od 00:00 hod.

Vláda:

Zakazuje s účinností od 18. 3. 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu příslušníkům
bezpečnostních sborů vykonávat jinou výdělečnou činnost, kterou vykonávají podle § 48 odst. 2 a 3
zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Omezení provozu

UV č. 245 ze dne 18. finančnímu krytí nákladů vynaložených kapitolami MV, MZV
3. 2020
a MO v souvislosti s centrálním nákupem OOP
Účinnost od 18. 3. 2020

Vláda:
Schvaluje:
 finanční krytí nákladů, vynaložených kapitolami MV, MZV a MO, v souvislosti s centrálním
nákupem ochranných prostředků,
 uvolnění finančních prostředků z kapitoly VSP, položka Vládní rozpočtová rezerva, do
rozpočtu kapitoly MV v celkové výši 1 085 449 tis. Kč, do rozpočtu kapitoly MZV v celkové výši
118 200 tis. Kč, do rozpočtu kapitoly MO v celkové výši 110 700 tis. Kč;
Ukládá
 MV, MZV a MO předložit žádost o provedení rozpočtového opatření
 MF realizovat na základě žádostí podle bodu II/1 tohoto usnesení rozpočtové opatření podle
bodu I/2 tohoto usnesení.

Věcné prostředky

UV č. 246 ze dne 18.
Změna usnesení vlády o Záruce COVID
3. 2020

Účinnost od 18. 3. 2020
Vláda
Mění usnesení vlády ze dne 16. března 2020 č. 237, o záruce COVID tak, že vypouští bod II, III/1 a) a
bod III/2.

Omezení provozu

UV č. 247 ze dne 18.
Přijetí krizového opatření
3. 2020

Zákaz s účinností od 19. 3. 2020 od 00:00 hod.
Změněno usnesením vlády ze dne 30. 3. 2020 č. 334 a UV č. 347 ze dne 30. 3. 2020
Vláda
Zakazuje s účinností od 19. 3. 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech
mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek,
šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;
Nařizuje všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky omezit pohyb na území ČR na
nezbytně nutné potřeby. Výjimky podle usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215:
 nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými,
 cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu,
 cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného
doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 pobyt v přírodě nebo parcích,
se na tyto osoby nevztahují;

Upozorňuje, že na osoby uvedené v bodě II tohoto usnesení platí všechna opatření vyplývající ze
všech dalších usnesení;
nařizuje všem osobám uvedeným v bodě II tohoto usnesení strpět při přechodu státní hranice
provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního
onemocnění poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru
biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19.
UV č. 248 ze dne 18.
Přijetí krizového opatření
3. 2020

Ochrana hranic

Účinnost od 19. 3. 2020 od 00:00 hod.
Mění usnesení, které bylo zrušeno usnesením vlády ze dne 23. 3. 2020 č. 280 s účinností od 24. 3.
2020 od 6:00 hod.
Vláda:
Mění: bod I/3 unesení vlády ze dne 15. 3. 2020 č. 214, který nově zní:
 „se platnost povolení k zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti a krátkodobého
schengenského víza za účelem zaměstnání, které byly vydány přede dnem vyhlášení tohoto
opatření a jejichž platnost uplyne maximálně 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu,
prodlužuje tak, že skončí uplynutím doby 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu; toto
opatření platí za podmínky, že zaměstnavatel s cizincem sjedná prodloužení základního
pracovněprávního vztahu, na jehož základě bylo příslušné oprávnění vydáno, a to tak, aby
tento základní pracovněprávní vztah trval po dobu platnosti oprávnění prodlouženého tímto
opatřením“

Omezení provozu

UV č. 249 ze dne 18.
Přijetí krizového opatření
3. 2020

Účinnost od 19. 3. 2020 od 00:00 hod
Zrušeno usnesením vlády ze dne 19. 3. 2020 č. 266 ke dni 20. 3. 2020
Vláda:
Zakazuje s účinností od 19. 3. 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních
prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku
a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Omezení provozu

UV č. 250 ze dne 18.
Zajištění zvýšené ochrany obyvatel - trasování
3. 2020
Účinnost od 18. 3. 2020

Vláda:
Schvaluje nastavení pravidel a vytvoření právního rámce pro orientační trasování polohy osob, u
kterých byla prokazatelně potvrzena nákaza covid-19, ve sledovaném období a na základě jejich
informovaného souhlasu;
Ukládá:
 MZ realizovat postup podle bodu III, varianty 1 obsažené v předkládací zprávě materiálu čj.
230/20;




MZ uzavřít smlouvu podle varianty uvedené v bodě II/1 tohoto usnesení do 19. 3. 2020,
vydat mimořádná opatření podle § 80 odst. 1 písm. g) ve spojení s § 69 odst. 1 písm. i) zákona
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, do 18. 3. 2020.

Veřejné zdraví

UV č. 251 ze dne 18. doporučení provádět dezinfekci v některých veřejně
3. 2020
přístupných prostorech
Účinnost od 18. 3. 2020

Vláda:
Doporučuje:
 všem provozovatelům maloobchodních prodejen dezinfikovat nákupní košíky a vozíky
po každém použití a kliky nebo madla dveří alespoň jednou za hodinu,
 všem provozovatelům veřejné dopravy dezinfikovat místa, kterých se lidé často dotýkají,
přinejmenším po každé jízdě.

Omezení provozu

UV č. 252 ze dne 18.
mimořádné opatření MZ
3. 2020
Účinnost od 18. 3. 2020

Vláda:
Schvaluje vydání mimořádného opatření MZ, kterým se všem poskytovatelům zdravotních služeb
poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči zakazuje přijímat nové pacienty za účelem
poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče;
Ukládá MZ vydat do 18. 3. 2020 postupem podle § 80 odst. 1 písm. g) ve spojení s § 69 odst. 1 písm. i)
zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádné opatření uvedené v bodě I tohoto usnesení.

Věcné prostředky

UV č. 253 ze dne 18.
vyhlášení nouzového balíčku MZV
3. 2020
Účinnost od 18. 3. 2020

Vláda:
Bere na vědomí informaci o vyhlášení nouzového balíčku MZV uvedenou v příloze tohoto usnesení.

Ostatní

UV č. 254 ze dne 19.
návrh na vyhlášení stavu legislativní nouze
3. 2020

Účinnost od 19. 3. 2020
Vláda:
Navrhuje předsedovi PSP ČR, aby v souvislosti s nouzovým stavem vyhlásil stav legislativní nouze na
období od 19. března 2020 do doby skončení tohoto nouzového stavu;
Pověřuje předsedu vlády předložit návrh podle bodu I tohoto usnesení předsedovi PSP ČR.

Ostatní

návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení
UV č. 255 ze dne 19.
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce
3. 2020
2020
Účinnost od 19. 3. 2020

Vláda:
Schvaluje návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými
opatřeními při epidemii v roce 2020;
Ukládá MPSV vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;
Žádá:


předsedu PSP ČR, 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,
 předsedu SP ČR, aby SP ČR projednal vládní návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto
usnesení ve zkráceném jednání;
Pověřuje:
 předsedu vlády předložit
 vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi PSP ČR k dalšímu
projednání,
 návrh podle bodu III/1 tohoto usnesení předsedovi PSP ČR,
 žádost podle bodu III/2 tohoto usnesení předsedovi SP ČR,
 MPSV, aby odůvodnila vládní návrh zákona v Parlamentu ČR;

Státní podpora

UV č. 257 ze dne 19.
Cílený program podpory zaměstnanosti
3. 2020
Změněno usnesením vlády ze dne 23. 3. 2020 č. 293
Zrušeno usnesením vlády ze dne 31. 3. 2020 č. 353

Vláda:
Schvaluje Cílený program podpory zaměstnanosti, odhad nákladů na jeho realizaci a jeho
harmonogram čerpání, obsažený v části III materiálu čj. 224/20
Ukládá:
 MPSV zajistit realizaci vyplácení příspěvku na náhradu mzdy nebo platu v případě nařízení
karantény zaměstnanci podle zákoníku práce (režim A) podle Cíleného programu
prostřednictvím ÚV ČR,
 MPSV zajistit realizaci vyplácení příspěvku na náhradu mzdy nebo platu podle zákoníku práce
z důvodu nemožnosti přidělovat práci v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády a
mimořádných opatření MZ, zejména mimořádné opatření MZ ze dne 10. 3. 2020, č. j.: MZDR
10666/2020-1/MIN/KAN, usnesení vlády ze dne 12. 3. 20620 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. 215 a přímo navazujících, po dobu 10 dnů trvání
této překážky v práci u konkrétního zaměstnance (režim B) podle Cíleného programu
prostřednictvím ÚV ČR,
 MF vyčlenit do vládní rozpočtové rezervy finanční prostředky pro realizaci Cíleného programu
na základě žádosti MPSV o vyčlenění prostředků na jednotlivé alokace programu.

Státní podpora

mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - k zajištění
UV č. 258 ze dne 19.
lůžek, personálních kapacit a stanovení hygienicko3. 2020
epidemiologických opatření
Účinnost od 19. 3. 2020

Vláda:
Schvaluje vydání mimořádného opatření MZ, kterým se všem poskytovatelům akutní lůžkové péče
přikazuje vyčlenit lůžka pro potřebu zajištění akutní lůžkové péče o pacienty s onemocněním COVID19, zajistit personální zabezpečení a stanovit hygienicko-epidemiologická opatření k zabránění šíření
infekčního onemocnění uvnitř zdravotnického zařízení, uvedeného v příloze tohoto usnesení;
Ukládá MZ vydat dne 19. 3. 2020 mimořádné opatření podle § 80 odst. 1 písm. g) ve spojení s § 69
odst. 1 písm. i) zákona o ochraně veřejného zdraví, uvedené v bodě I tohoto usnesení.

Státní podpora

UV č. 260 ze dne 19. Podpora pro osoby samostatně výdělečně činné a malé
3. 2020
střední podnikatele COVID II.
Účinnost od 19. 3. 2020

Vláda:
Bere na vědomí návrh podpory pro osoby samostatně výdělečně činné a malé střední podnikatele
postižené opatřeními proti šíření koronaviru „COVID II.“,
Ukládá:
 MPO a MD realizovat opatření obsažená v materiálu uvedeném v bodě I tohoto usnesení;
 MZe připravit obdobný podpůrný nástroj prostřednictvím Podpůrného a garančního
rolnického a lesnického fondu a ve spolupráci s MF zajistit dodatečné národní financování
vybraných opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Veřejné zdraví

UV č. 261 ze dne 19. Mimořádné opatření MZ, kterým se s účinností od 18. března
3. 2020
2020 nařizuje zákaz návštěv pacientů
Účinnost od 19. 3. 2020

Vláda:
Bere na vědomí mimořádné opatření MZ, vydané dne 18. 3. 2020 č.j. MZDR 12344/2020-1/MIN/KAN,
kterým se všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče a všem zařízením sociálních služeb
(podle § 34 zákona o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám
v pobytové formě s účinností od 18. 3. 2020 nařizuje zákaz návštěv pacientů, s výjimkou
definovaného okruhu osob, uvedené v příloze tohoto usnesení.

Veřejné zdraví

UV č. 262 ze dne 19.
Přijetí krizového opatření
3. 2020
Účinnost od 19. 3. 2020

Vláda:
Schvaluje finanční příspěvek pro OSVČ – ošetřovné
Ukládá:
 MPO a MD poskytovat finanční příspěvek na ošetřovné pro OSVČ podle bodu I tohoto
usnesení, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tento nebo jiný kompenzační příspěvek žádná
jiná osoba,
 obecním živnostenským úřadům přijímat žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro OSVČ
podle bodu I tohoto usnesení, a neprodleně je předávat MPO;
Zmocňuje MPO a MD ke změnám podmínek, doby realizace a výše finančního příspěvku uvedeného
v bodě I tohoto usnesení.

Věcné prostředky

UV č. 263 ze dne 19. zabezpečení nákupu a distribuce ochranných prostředků
3. 2020
potřebných k řešení KS MV a MZ
Zrušeno usnesením vlády ze dne 23. 3. 2020 č. 286

Vláda:
Konstatuje, že MZ a MV (zejména z ČLR) nakupuje OOP a další vybavení potřebné k řešení KS, ve
veřejném zájmu a tato ministerstva jsou oprávněna tyto prostředky pořizovat i za účelem jejich
distribuce státním i nestátním subjektům a občanům ČR podle bodu II tohoto usnesení;
Ukládá:
 MZ realizovat operativně distribuci OOP osobám podle přílohy tohoto usnesení
prostřednictvím předávacích protokolů,
 MV realizovat operativně distribuci OOP státním i nestátním subjektům zejména
prostřednictvím krajských samospráv na základě předávacích protokolů,
 MV realizovat operativně distribuci OOP (roušky) občanům ČR prostřednictvím České pošty,
samosprávy nebo jiným vhodným způsobem;
Povoluje podle § 21 odst. 2 zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů, výjimku pro MV z podmínky trvalé nepotřebnosti podle § 21 odst. 1 téhož
zákona ve vztahu k výše uvedeným osobním ochranným prostředkům za účelem jejich distribuce
všem potřebným státním i nestátním subjektům.

Omezení provozu

UV č. 264 ze dne 19.
Přijetí krizového opatření
3. 2020

Zrušeno usnesením vlády ze dne 23. 3. 2020 č. 280 s účinností od 24. 3. 2020 od 6:00 hod.
Vláda:
Nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, stanovený v bodě I/1
usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, se dále nevztahuje na realitní zprostředkování a
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

Omezení provozu

UV č. 265 ze dne 19.
Přijetí krizového opatření
3. 2020
Účinnost od 19. 3. 2020

Vláda:
Schvaluje vydání mimořádného opatření MZ, kterým se všem osobám zakazuje přítomnost v
maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v
čase mezi 7:00 hod. a 9:00 hod., a to s výjimkou:
 osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu,
 osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu,
 zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu,
 majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru,
Ukládá MZ vydat dne 19. 3. 2020 mimořádné opatření podle § 80 odst. 1 písm. g) ve spojení s § 69
odst. 1 písm. i) zákona o ochraně veřejného zdraví uvedené v bodě I tohoto usnesení.

Omezení provozu

UV č. 266 ze dne 19.
Zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249
3. 2020
Účinnost od 19. 3. 2020

Vláda
Zrušuje ke dni 20. 3. 2020 usnesení vlády ze dne 18. 3. 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření.

Omezení provozu

UV č. 267 ze dne 19.
Přijetí krizového opatření
3. 2020

Účinnost od 21. 3. 2020 od 00:00 hod.
Vláda:
 Nařizuje s účinností od 21. 3. 2020, 00:00 hodin všem přeshraničním pracovníkům předložit
při přechodu státní hranice kromě potvrzení pro přeshraniční pracovníky dále i „knížku
přeshraničního pracovníka“ za účelem opatření razítkem PČR o přechodu státní hranice
k prokazování pravidelnosti a četnosti překračování státní hranice;
 Nařizuje cizincům, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty nejpozději v den
nástupu oznámit změnu zaměstnavatele MV, jedná-li se o zaměstnavatele provádějícího
krizová opatření nebo napomáhajícího k provádění krizových opatření v nouzovém stavu.
Podmínky pro výkon zaměstnání jsou považovány za splněné učiněným oznámením;
 Schvaluje možnost cizinců změnit na území ČR zaměstnavatele bez nutnosti splnění
podmínky 6 měsíců předchozího zaměstnání na území ČR (§ 42g odst. 7 zákona č. 326/1999
Sb., o pobytu cizinců).

Omezení provozu

UV č. 268 ze dne 19. Zajištění zvýšených osobních a provozních nákladů krajských
3. 2020
hygienických stanic a MZ

Účinnost od 19. 3. 2020
Vláda:
Schvaluje:
 Uvolnění finančních prostředků v roce 2020 z rozpočtové kapitoly VPS, položka Vládní
rozpočtová rezerva na změnu systemizace KHS v rámci objemu prostředků na platy v celkové
výši 59 067 321 Kč včetně příslušenství, podle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
 Uvolnění finančních prostředků v roce 2020 z rozpočtové kapitoly VPS, položka Vládní
rozpočtová rezerva na provoz v celkové výši 9 383 077 Kč a na rozpočtovou položku 5021
v celkové výši 6 924 150 Kč včetně příslušenství, podle přílohy č. 2 tohoto usnesení do
rozpočtu kapitoly č. 335 MZ;
Ukládá:
 MZ předložit MF žádost o rozpočtové opatření,
 MF provést rozpočtové opatření podle bodu II/1 tohoto usnesení;
Ruší usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 227.

Omezení provozu

návrh zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k
UV č. 270 ze dne 23.
některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve
3. 2020
školním roce 2019/2020
Účinnost od 23. 3. 2020

Vláda
Schvaluje návrh zákona, o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich
ukončování ve školním roce 2019/2020;
Ukládá MŠMT vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení a
předložit je předsedovi vlády k podpisu;
Žádá:



Předsedu PSP ČR, 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,
Předsedu SP ČR, aby SP ČR projednal vládní návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto
usnesení ve zkráceném jednání

Omezení provozu

UV č. 271 ze dne 23. návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb
3. 2020
v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
Účinnost od 23. 3. 2020

Vláda
Schvaluje návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením
nouzového stavu;
Ukládá MF vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;
Žádá:



Předsedu PSP ČR, 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,
Předsedu SP ČR, aby SP ČR projednal vládní návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto
usnesení ve zkráceném jednání

Omezení provozu

návrh zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na
UV č. 272 ze dne 23.
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
3. 2020
zaměstnanosti a důchodového pojištění
Účinnost od 23. 3. 2020

Vláda
Schvaluje návrh zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění s úpravami podle připomínek
obsažených ve stanovisku předsedkyně Legislativní rady vlády;
Ukládá MPSV vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení.
Žádá:


Předsedu PSP ČR, 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,



Předsedu SP ČR, aby SP ČR projednal vládní návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto
usnesení ve zkráceném jednání

Věcné prostředky

UV č. 273 ze dne 23. návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb.,
3. 2020
o státním rozpočtu ČR na rok 2020

Účinnost od 23. 3. 2020
Vláda
Schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2 019 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2020,
s úpravami podle připomínek vlády;
Ukládá MF vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;
Žádá předsedu PSP ČR, 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

Omezení provozu

UV č. 274 ze dne 23.
Přijetí krizového opatření
3. 2020
Účinnost od 24. 3. 2020 od 00:00 hod po dobu trvání NS

Vláda
Ukládá územním SC z důvodu omezení svobody pohybu na území ČR konat zasedání zastupitelstev,
pouze pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením NS nebo ke schválení právních
jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám, a to
prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva
v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti; účast veřejnosti spočívající v její osobní přítomnosti je
tímto vyloučena;
Doporučuje územním SC, aby průběh zasedání zastupitelstev konaných podle bodu I tohoto usnesení
nejvyšší možnou měrou zpřístupnily veřejnosti pomocí prostředků komunikace na dálku, a to
přinejmenším pořízením a zveřejněním zvukového záznamu.

Omezení provozu

UV č. 275 ze dne 23.
Přijetí krizového opatření
3. 2020
Účinnost od 24. 3. 2020 od 00:00 hod po dobu trvání NS

Vláda
Stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a
odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Omezení provozu

UV č. 276 ze dne 23.
Přijetí krizového opatření
3. 2020

Účinnost od 23. 3. 2020
Vláda
Nařizuje, že zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let stanovené v bodě I usnesení vlády
ze dne 15. března 2020 č. 219, se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí

zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do KÚ k výkonu sociální práce a
poskytovatelů sociálních služeb.

Věcné prostředky

UV č. 277 ze dne 23.
o Programu Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19
3. 2020

Účinnost od 23. 3. 2020
Vláda
Bere na vědomí Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19, obsažený v části III
materiálu čj. 250/20;
Ukládá:
 MPO a MD realizovat opatření obsažená materiálu uvedeném v bodě I tohoto usnesení,
 MF ve spolupráci s MPO a MD zajistit prostředky na program uvedený v bodě I tohoto
usnesení přesunem ze závazného průřezového ukazatele „Výzkum, vývoj a inovace“ na jiný
účel v rámci ukazatele „Podpora podnikání“ kapitoly MPO

Omezení provozu

UV č. 278 ze dne 23.
Přijetí krizového opatření
3. 2020

Účinnost od 24. 3. 2020
Vláda
Zakazuje 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 , a podle zákona č. 96/2004 Sb.,
o nelékařských zdravotnických povoláních, čerpání dovolené po dobu NS, s výjimkou osob, kterým
byla nařízena karanténa.
Ruší usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 216.

Omezení provozu

UV č. 279 ze dne 23.
Přijetí krizového opatření
3. 2020
Zrušuje s účinností od 24. 3. 2020 od 6:00 hod.
Mimořádná opatření MZ s účinností do 1. 4. 2020 do 6:00 hod.

Vláda
Bere na vědomí:
 mimořádné opatření MZ ze dne 23. 3. 2020, č.j. MZDR 12745/2020-1, kterým bylo
prodlouženo omezení volného pohybu osob až na výjimky a kterým bylo nařízeno omezení
pohybu na veřejně dostupných místech a omezení kontaktů, a to na dobu do dne 1. 4. 2020
do 6:00 hod.;
 mimořádné opatření MZ ze dne 23. 3. 2020, č.j. MZDR 12745/2020-3, kterým bylo
prodlouženo nařízení omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na
dobu do dne 1. 4. 2020 do 6:00 hod.;
Doporučuje:
 Zaměstnavatelům
 využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou
vykonávat v místě bydliště,







podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené
v kolektivní smlouvě,
 omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,
provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách
svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:
 vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,
 zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);

Zrušuje s účinností od 24. 3. 2020 od 6:00 hod.
 usnesení vlády ze dne 15. 3. 2020 č. 215;
 usnesení vlády ze dne 15. 3. 2020 č. 217.

Omezení provozu

UV č. 280 ze dne 23.
Přijetí krizového opatření
3. 2020

Mimořádné opatření MZ s účinností do 1. 4. 2020 do 6:00 hod. - zrušeno MZDR 13361/20201/MIN/KAN ze dne 26. března 2020
Nařizuje po dobu trvání NS
Zakazuje s účinností od 24. 3. 2020 od 6:00 hod do 1. 4. 2020
Zrušuje s účinností od 24. 3. 2020 od 6:00 hod.
Vláda
Bere na vědomí mimořádné opatření MZ ze dne 23. 3. 2020, č.j. MZDR 12746/2020-1, kterým byl
prodloužen zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých dalších činností až na
výjimky, a to na dobu do dne 1. 4. 2020 do 6:00 hod.;
Nařizuje, že po dobu trvání NS
 lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření,
nahradit čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze 1 tohoto opatření:
o zdravotní průkaz podle zákona o ochraně veřejného zdraví,
o posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona o
specifických zdravotních službách.
 není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení §
11 vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče,
 platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení tohoto
opatření osobám v pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby
na základě dohody dle zákoníku práce, nebo na základě jiné smlouvy, se prodlužuje na dobu
do 60 dnů po skončení NS, za předpokladu, že jsou ke dni vyhlášení tohoto opatření platné,
 se nemusí u zabalených potravin dodržovat další požadavky pro uvádění na trh stanovené
prováděcím právním předpisem;
Zakazuje s účinností ode dne 24. 3. 2020 od 6:00 hod. do dne 1. 4. 2020 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;
Zrušuje s účinností od 24. 3. 2020 od 6:00 hod.
 usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211;






usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214;
usnesení vlády ze dne 16. března 2020 č. 238;
usnesení vlády ze dne 16. března 2020 č. 241;
usnesení vlády ze dne 19. března 2020 č. 264.

Veřejné zdraví

UV č. 281 ze dne 23.
Přijetí krizového opatření
3. 2020
Nařizuje s účinností od 26. 3. 2020 od 00:00 hod.
Zrušeno usnesením vlády ze dne 30. 3. 2020 č. 334

Vláda
Stanoví, že výjimka z usnesení vlády č. 198 z 12. 3. 2020 a č. 203 z 12. 3. 2020 pro přeshraniční
pracovníky na hranicích s Rakouskou republikou a SRN se týká pouze osob, které vycestují na dobu
delší než 21 kalendářních dní;
Nařizuje s účinností od 26. 3. 2020 od 00:00 hod.
 všem osobám uvedeným v bodě I tohoto usnesení, aby bezprostředně po návratu do ČR
oznámili tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému
registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak
jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro
děti a dorost,
 všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob uvedených v bodě 1 rozhodli o karanténě
podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

Omezení provozu

UV č. 282 ze dne 23. Mimořádné opatření MZ – vyčlenění prodejní doby pro
3. 2020
seniory

Mimořádné opatření MZ s účinností od 25. 3. 2020
Ruší se mimořádné opatření ze dne 19. 3. 2020, č. j. MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN.
Vláda
Schvaluje vydání mimořádného opatření MZ, kterým se všem osobám zakazuje přítomnost v
maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, s
prodejní plochou více než 500 m², v čase mezi 8:00 hod. a 10:00 hod., a to s výjimkou:
 osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu,
 osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nez bytného doprovodu,
 zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu,
 majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru
dále nařizuje podnikatelům provozujícím maloobchodní prodejnu potravin, hygienického zboží,
kosmetiky nebo jiného drogistického zboží, s prodejní plochou nepřesahující 500 m2, aby při prodeji
v této prodejně upřednostnili osoby starší 65 let věku a osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P,
starší 50 let, uvedeného v příloze tohoto usnesení;
Ukládá MZ vydat mimořádné opatření podle § 80 odst. 1 písm. g) ve spojení s § 69 odst. 1 písm. i)
zákona o ochraně veřejného zdraví, dne 23. 3. 2020.

Veřejné zdraví

mimořádné opatření MZ, kterým se s účinností od 21. 3.
UV č. 283 ze dne 23.
2020 stanovují organizační opatření k provádění karantény u
3. 2020
zdravotnických pracovníků
Mimořádné opatření MZ s účinností od 21. 3. 2020

Vláda
Bere na vědomí mimořádné opatření MZ, vydané dne 21. 3. 2020, č.j. MZDR 12591/2020-1/OES, jímž
se stanovují organizační opatření k provádění karantény u zdravotnických pracovníků při kontaktu s
potvrzeným případem COVID-19, uvedené v příloze tohoto usnesení.

Veřejné zdraví

UV č. 284 ze dne 23. mimořádné opatření MZ - následná lůžková léčebně
3. 2020
rehabilitační péče

Mimořádné opatření MZ s účinností od 24. 3. 2020
Ruší se Mimořádné opatření MZ ze dne 18. 3. 2020 č. j. MZDR 12296/2020-2/MIN/KAN
Vláda
Schvaluje vydání mimořádného opatření MZ, kterým se všem poskytovatelům zdravotních služeb
poskytujících následnou lůžkovou léčebně rehabilitační péči zakazuje přijímat nové pacienty za
účelem poskytování následné lůžkové léčebně rehabilitační péče, uvedeného v příloze tohoto
usnesení;
Ukládá MZ vydat do 23. 3. 2020 postupem podle § 80 odst. 1 písm. g) ve spojení s § 69 odst. 1 písm. i)
zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádné opatření uvedené v bodě I tohoto usnesení.

Veřejné zdraví

UV č. 285 ze dne 23. mimořádné opatření MZ - omezení předepisování a výdeje
3. 2020
léčivého přípravku Plaquenil
Mimořádné opatření MZ s účinností od 22. 3. 2020 od 18:00 hod.

Vláda
Bere na vědomí vydání mimořádného opatření MZ, uvedeného v příloze tohoto usnesení, kterým se
lékařům až na výjimky zakazuje předepisovat léčivý přípravek Plaquenil, kterým se veterinárním
lékařům zakazuje předepisovat tento léčivý přípravek a kterým se lékárníkům až na výjimky zakazuje
vydávat tento léčivý přípravek, a to s účinností od 22. 3. 2020, od 18: 00 hodin.

Věcné prostředky

UV č. 286 ze dne 23. zabezpečení nákupu a distribuce ochranných prostředků
3. 2020
potřebných MV a MZ
Účinnost od 23. 3. 2020

Vláda
Konstatuje, že MZ a MV nakupuje ochranné prostředky a další vybavení potřebné k řešení a prevenci
epidemie, ve veřejném zájmu a tato ministerstva jsou oprávněna tyto prostředky pořizovat i za
účelem jejich distribuce státním i nestátním subjektům a občanům ČR podle bodu II tohoto usnesení;
Ukládá:
 MZ realizovat operativně distribuci ochranných prostředků osobám podle přílohy tohoto
usnesení prostřednictvím předávacích protokolů,
 MV realizovat operativně distribuci ochranných prostředků ostatním státním i nestátním
subjektům zejména prostřednictvím krajských samospráv na základě předávacích protokolů,



MV realizovat operativně distribuci ochranných prostředků (roušky) občanům ČR
prostřednictvím České pošty, samosprávy nebo jiným vhodným způsobem;
Povoluje podle zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích výjimku pro MV
z podmínky trvalé nepotřebnosti ve vztahu k výše uvedeným osobním ochranným prostředkům za
účelem jejich distribuce všem potřebným státním i nestátním subjektům;
Zrušuje usnesení vlády ze dne 19. 3. 2020 č. 263

Ochrana hranic

UV č. 287 ze dne 23. k informaci ministra zdravotnictví o zrušení zákazu letů
3. 2020
z Korejské republiky
Účinnost od 23. 3. 2020

Vláda
Bere na vědomí informaci o záměru MZ zrušit ochranné opatření MZ ze dne 2. března 2020, č. j.
5503/2020-5/PRO, kterým se všem leteckým dopravcům zakázalo provádět přímé mezinárodní lety
s cestujícími na palubě letadla z Korejské republiky na všechna mezinárodní letiště na území ČR, a to
vhledem k další nepotřebnosti těchto ochranných opatření z důvodu přijetí zákazu vstupu všech
cizinců na území ČR usnesením vlády ze dne 13. března 2020 č. 203, o přijetí krizového opatření.

Ekonomika

UV č. 288 ze dne 23. snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií
3. 2020
koronaviru s využitím nástrojů realizovaných v gesci MZe
Účinnost od 23. 3. 2020

Vláda
Bere na vědomí snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií koronaviru s využitím nástrojů
realizovaných v gesci MZe - aktuální opatření Podpůrného a garančního rolnického a lesnického
fondu, a.s., podle části III materiálu čj. 244/20 s cílem zajištění potravinové so běstačnosti;
Ukládá MZe předložit na jednání vlády žádost o zvýšení finančních prostředků k dodatečnému
navýšení dotace z vládní rozpočtové rezervy pro Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.,
pro rok 2020.

Ekonomika

UV č. 289 ze dne 23. návrh opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru
3. 2020
COVID 19 na sektor zemědělství, potravinářství a lesnictví

Účinnost od 23. 3. 2020
Vláda
Bere na vědomí návrh opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor
zemědělství, potravinářství a lesnictví“ obsažený v části III materiálu čj. 245/20 s cílem zajištění
potravinové soběstačnosti;
Ukládá MZe předložit na jednání vlády žádost o zvýšení finančních prostředků k dodatečnému
navýšení dotace z vládní rozpočtové rezervy pro rok 2020.

Ekonomika

UV č. 290 ze dne 23. národní doplňkové financování pro Program rozvoje venkova
3. 2020
ČR na období 2014–2020
Účinnost od 23. 3. 2020

Vláda
Schvaluje národní doplňkové financování pro Program rozvoje venkova ČR na období 2014–2020
s cílem přispět další formou podpory k řešení problémů zemědělců, potravinářů a lesníků
v souvislosti se současnou situací vyvolanou koronavirem SARS-CoV-2 a k zajištění potravinové
soběstačnosti, obsažený v části III materiálu čj. 246/20;
Ukládá:
 MZe předložit související modifikaci programového dokumentu k projednání a schválení
Evropské komisi,
 MZe předložit na jednání vlády žádost o zvýšení finančních prostředků k dodatečnému
navýšení dotace z vládní rozpočtové rezervy pro národní doplňkové financování Programu
rozvoje venkova pro rok 2020,
 MMR provést návazné relevantní úpravy v Dohodě o partnerství.

Ekonomika

UV č. 292 ze dne 23. doplnění usnesení ze dne 19. března 2020 č. 257,
3. 2020
o Cíleném programu podpory zaměstnanosti

Účinnost od 23. 3. 2020
Vláda
Ukládá MPSV zajistit realizaci režimu B podle bodu II. 2 usnesení vlády ze dne 19. března 2020 č. 257
uvedeného v části II.6.2. Cíleného programu prostřednictvím Úřadu práce ČR.

Ekonomika

UV č. 293 ze dne 23. změna usnesení ze dne 19. března 2020 č. 257,
3. 2020
o Cíleném programu podpory zaměstnanosti
Zrušeno usnesením vlády ze dne 31. 3. 2020 č. 353

Vláda
mění usnesení vlády ze dne 19. 3. 2020 č. 257, o Cíleném programu podpory zaměstnanosti tak, že:
 bod I nově zní „schvaluje“,
 vkládá nový bod I/1 ve znění „Cílený program podpory zaměstnanosti (dále jen „Cílený
program“), odhad nákladů na jeho realizaci a harmonogram jeho čerpání“ ve znění změn
navržených předkladatelem dne 23. března 2020,
 vkládá nový bod I/2 ve znění „Cílený program podpory zaměstnanosti – část II., odhad
měsíčních nákladů na jeho realizaci a harmonogram jeho čerpání“, obsažený v materiálu čj.
254/20,
 bod II/2 nově zní „ministryni práce a sociálních věcí zajištění realizace režimu B (vyplácení
příspěvku na náhradu mzdy nebo platu 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
mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020, č. j.: MZDR 10666/20201/MIN/KAN, 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. 215 a přímo navazujících) uvedeného v části II.6.2.
Cíleného programu, prostřednictvím Úřadu práce ČR,
 bod II/3 nově zní „ministryni práce a sociálních věcí zajištění realizace režimu C (vyplácení
příspěvku na náhradu mzdy nebo platu z důvodu nemožnosti přidělovat zaměstnancům práci
v důsledku nařízení karantény popř. v důsledku vzniku důležité osobní překážky na straně
zaměstnance dle § 191 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějšíc h předpisů











(dále jen „ZP“) spočívající v péči o dítě mladší 10 let v souvislosti s vydáním usnesení vlády ze
dne 13. 3. 2020 č. 201 a navazujících u 30% zaměstnanců zaměstnavatele) uvedeného v části
II.6.1. Cíleného programu podpory zaměstnanosti - části II. prostřednictvím Úřadu práce ČR,
vkládá nový bod II/4 ve znění „ministryni práce a sociálních věcí zajištění realizace režimu D
(vyplácení příspěvku na náhradu mzdy nebo platu v důsledku vzniku překážky v práci na
straně zaměstnavatele dle § 207 písm. a) ZP v důsledku omezení dostupnosti vstupů
nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků
výroby příčinně související s nákazou COVID-19) u dodavatele, včetně zahraničí) uvedeného
v části II.6.2. Cíleného programu podpory zaměstnanosti - části II. prostřednictvím Úřadu
práce ČR,
vkládá nový bod II/5 ve znění „ministryni práce a sociálních věcí zajištění realizace režimu E
(vyplácení příspěvku na náhradu mzdy nebo platu důsledku vzniku překážky v práci na straně
zaměstnavatele dle § 209 ZP v důsledku omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných
produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu
zaměstnavatele či jinak příčinně souvisejících s nákazou COVID-19) uvedeného v části II.6.3.
Cíleného programu podpory zaměstnanosti - části II. prostřednictvím Úřadu práce ČR,
vkládá nový bod II/6 ve znění „ministryni práce a sociálních věcí předložit vládě ČR ke
schválení žádosti o vyčlenění prostředků na první alokaci obou částí Cíleného programu
podpory zaměstnanosti uvedených v bodech I.1 a I.2 za březen 2020.“,
vkládá nový bod II/7 ve znění „ministryni práce a sociálních věcí zpracovat společnou
metodiku obou částí Cíleného programu podpory zaměstnanosti uvedených v bodech I.1 a I.2
a předložit ji ke schválení vládě ČR“,
v části Provedou: ruší slova „místopředsedkyně vlády a ministryně financí“.

Ekonomika

UV č. 294 ze dne 23.
o podpoře Technologie COVID
3. 2020
Účinnost od 23. 3. 2020

Vláda
Bere na vědomí podporu malých a středních podnikatelů postižené opatřeními proti šíření koronaviru
Technologie COVID obsažený v části III materiálu čj. 249/20;
Ukládá
 MPO a MD realizovat opatření obsažené v materiálu čj. 249/20,
 MZ prověřit možnosti povinného odkupu zdravotnického materiálu, který budou produkovat
příjemci podpory, aby byl zajištěn odbyt tohoto materiálu, a tedy motivace toto schéma
podpory maximálně využít, s tím, že odkup by měl být garantován po dobu alespoň 12
měsíců.

Ekonomika

UV č. 295 ze dne 23. informace o návrhu daňových opatření v souvislosti s
3. 2020
mimořádnou událostí

Účinnost od 23. 3. 2020
Vláda
Bere na vědomí informaci o návrhu daňových opaření v souvislosti s mimořádnou událostí
způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2), obsaženou v části II materiálu čj. 251/20;
Ukládá MF zajistit realizaci opatření obsažených v informaci uvedené v bodě I tohoto usnesení.

Věcné prostředky

zajištění financování centrálního nákupu ochranných
UV č. 296 ze dne 23.
prostředků v souvislosti s opatřeními vlády proti šíření
3. 2020
nemoci COVID-19 kapitolou MV
Účinnost od 23. 3. 2020

Vláda
Schvaluje:
 financování centrálního nákupu ochranných prostředků v souvislosti s opatřeními vlády proti
šíření nemoci COVID-19 kapitolou MV,
 uvolnění finančních prostředků z kapitoly VPS, položka Vládní rozpočtová rezerva, do
rozpočtu kapitoly MV v celkové výši 1 200 mil. Kč na realizaci centrálních nákupů ochranných
prostředků kapitolou MV;
Ukládá:
 MV předložit žádost o provedení rozpočtového opatření podle bodu I/2 tohoto usnesení,
 MF realizovat na základě žádostí podle bodu II/1 tohoto usnesení rozpočtové opatření podle
bodu I/2 tohoto usnesení.

Ekonomika

UV č. 297 ze dne 23.
návrh záruk Exportní a garanční pojišťovny (EGAP)
3. 2020
Účinnost od 23. 3. 2020

Vláda
Ukládá MPO a MD ve spolupráci s MF připravit návrh záruk Exportní a garanční pojišťovny (EGAP) pro
podniky nad 250 zaměstnanců, a to až do úhrnné výše (včetně stávajících produktů) pojistné kapacity
330 mld. Kč.

Ekonomika

návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní
UV č. 299 ze dne 26.
sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti
3. 2020
s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020
Účinnost od 26. 3. 2020

Vláda
Schvaluje návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na
péči v souvislosti s NS při epidemii v roce 2020;
Ukládá MPSV vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;
Žádá:



předsedu PSP ČR, 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,
předsedu SP ČR, aby SP ČR projednal vládní návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto
usnesení ve zkráceném jednání;

Věcné prostředky

finanční krytí nákladů na repatriaci občanů ze zahraničí
UV č. 300 ze dne 26.
v důsledku opatření proti šíření nemoci COVID-19 kapitolou
3. 2020
MZV
Účinnost od 26. 3. 2020

Vláda
Schvaluje:
 finanční krytí nákladů vynaložených kapitolou MZV na repatriaci občanů ČR a občanů jiných
členských států EU ze zahraničí v důsledku opatření proti šíření nemoci COVID-19 v průběhu
nouzového stavu,
 uvolnění finančních prostředků z kapitoly VPS, položka Vládní rozpočtová rezerva, do
rozpočtu kapitoly MZV v celkové výši 111 000 tis. Kč na pokrytí nákladů podle bodu I/1
tohoto usnesení;
Ukládá:
 MZV předložit MF žádost o provedení rozpočtového opatření podle bodu I/2 tohoto usnesení
 MF realizovat na základě žádosti podle bodu II/1 tohoto usnesení rozpočtové opatření podle
bodu I/2 tohoto usnesení.

Věcné prostředky

UV č. 301 ze dne 26. vyhodnocování dostupnosti dezinfekčních přípravků na ruce
3. 2020
na trhu na území ČR
Účinnost od 26. 3. 2020

Vláda
Ukládá:
 MPO a MD shromažďovat a vyhodnocovat informace o výši produkce, struktuře a výši
dodávek na trh přípravků osobní hygieny určených k dezinfekci rukou dodávaných na trh na
základě rozhodnutí vydaných MZ v době trvání NS v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení EP
a Rady (EU) č. 528/2012 o podmínkách dodávání biocidních přípravků na trh a jejich
používání, v platném znění, za účelem posouzení nezbytnosti trvání vydaných rozhodnutí
podle čl. 55 odst. 1 nařízení EP a Rady (EU) č. 528/2012,
 MPO a MD bezodkladně informovat MZ o skutečnosti, že byla zajištěna dostatečná
dostupnost přípravků osobní hygieny určených k dezinfekci rukou,
 MZ zrušit rozhodnutí vydaná podle čl. 55 odst. 1 nařízení EP a Rady (EU) č. 528/2012
bezodkladně po obdržení informace podle bodu 1b tohoto usnesení.

Věcné prostředky

UV č. 302 ze dne 26. zajištění rozpočtových prostředků z kapitoly Všeobecná
3. 2020
pokladní správa na zabezpečení potravinové soběstačnosti
Účinnost od 26. 3. 2020

Vláda
Schvaluje
 zajištění rozpočtových prostředků z kapitoly VPS, položky Vládní rozpočtová rezerva na
zabezpečení potravinové soběstačnosti a snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií
koronaviru s využitím nástrojů realizovaných v gesci MZe - aktuální opatření Podpůrného a
garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., obsažený v části III materiálu čj. 265/20
s cílem zajištění potravinové soběstačnosti,
 uvolnění finančních prostředků v roce 2020 z rozpočtové kapitoly VPS, položka Vládní
rozpočtová rezerva do výše 1 mld. Kč do rozpočtu kapitoly č. 329 - MZe na zabezpečení

aktuálního opatření Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. na
zabezpečení potravinové soběstačnosti a snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií
koronaviru ve smyslu usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 288,
Ukládá
 MZe předložit MF žádost podle bodu I/2 tohoto usnesení,
 MZe použít tyto finanční prostředky na posílení rozpočtu Podpůrného a garančního
rolnického a lesnického fondu, a.s., v roce 2020,
 MF provést na základě žádosti uvedené v bodě II/1a rozpočtové opatření.

Věcné prostředky

UV č. 303 ze dne 26. zajištění rozpočtových prostředků z kapitoly VPS na
3. 2020
zabezpečení potravinové soběstačnosti

Účinnost od 26. 3. 2020
Vláda
Schvaluje uvolnění finančních prostředků v roce 2020 k dodatečnému navýšení dotace z kapitoly VPS,
položka Vládní rozpočtová rezerva pro financování Programu rozvoje venkova ČR na období 2014–
2020 ve výši 3,3 mld. Kč do kapitoly č. 329 - MZe pro zajištění potravinové soběstačnosti a přispění
další formou podpory k řešení problémů zemědělců, potravinářů a lesníků v souvislosti se současnou
situací vyvolanou koronavirem ve smyslu usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 290;
Ukládá





MZe předložit MF žádost o rozpočtové opatření podle bodu I tohoto usnesení,
MZe předložit související modifikaci programového dokumentu k projednání a schválení EK,
MF provést na základě žádosti uvedené v bodě II/1a tohoto usnesení rozpočtové opatření,
MMR provést návazné relevantní úpravy v Dohodě o partnerství.

Ostatní

záměr vydání vyhlášky o poskytnutí služebního volna
UV č. 304 ze dne 26.
vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními
3. 2020
při epidemii v roce 2020
Účinnost od 26. 3. 2020

Vláda
Bere na vědomí informaci o záměru vydání vyhlášky o poskytnutí služebního volna vojákům z
povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 tak, jak je uvedeno v části
II materiálu čj. 270/20;
Ukládá MO vydat vyhlášku podle bo du I tohoto usnesení.

Ekonomika

UV č. 305 ze dne 26.
Přijetí krizového opatření
3. 2020

Účinnost od 26. 3. 2020
Vláda
Ukládá k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek ÚP ČR a MPSV postupovat po
dobu trvání NS v řízeních o dávkách podle zákona o státní sociální podpoře, zákona o pomoci
v hmotné nouzi, zákona o sociálních službách, zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením a zákona o sociálně-právní ochraně dětí, takto:









v řízeních zahájených z moci úřední může být prvním úkonem v řízení vydání rozhodnutí ve
věci; v případech pro které zákon stanoví, že se rozhodnutí nevydává, může být prvním
úkonem v řízení doručení písemného oznámení,
v řízeních zahájených na žádost, kdy je nesporné splnění podmínek nároku na dávku a
výplatu a její výši, je prvním úkonem v řízení vydání písemného oznámení o dávce a její výši,
které se nedoručuje do vlastních rukou. U dávek pěstounské péče se postupuje obdobně, jen
s tím rozdílem, že se vydává rozhodnutí,
žádost o dávku lze podat též elektronicky na formuláři předepsaném MPSV, a to bez
zaručeného elektronického podpisu, nebo naskenovanou nebo ofotografovanou
s vlastnoručním podpisem, s naskenovanými nebo ofotografovanými přílohami dokládajícími
rozhodné skutečnosti. Pokud byla pro podání žádosti o dávku v době vyhlášeného NS využita
možnost učinit podání způsobem uvedeným v § 37 odst. 4 věta druhá správního řádu, neplatí
povinnost podání do pěti dnů potvrdit, popřípadě doplnit způsobem stanoveným v § 37 odst.
4 větě první správního řádu, pokud ÚP ČR k takovému potvrzení nebo doplnění nevyzve. Pro
další podání obsahující skutečnosti rozhodné pro nárok, výši nebo výplatu dávky platí
předchozí věta obdobně,
pro příspěvek na úhradu potřeb dítěte je po dosažení zletilosti oprávněného
dítěte stanovena domněnka trvání nezaopatřenosti dítěte, nebude-li zjištěn opak a je
zachována výplata příspěvku na úhradu potřeb dítěte dosavadnímu příjemci, nepožádá-li
oprávněná osoba o změnu výplaty. Je zachována místní příslušnost krajské pobočky ÚP ČR
podle místa trvalého pobytu osoby, která byla do dosažení zletilosti oprávněné osoby její
osobou pečující.

Veřejné zdraví

UV č. 306 ze dne 26. mimořádné opatření MZ k provedení třídění (triáže)
3. 2020
pacientů vstupujících do zdravotnického zařízení
Mimořádné opatření s účinností od 25. 3. 2020

Vláda
Bere na vědomí vydání mimořádného opatření MZ, č.j. MZDR 13311/2020-1/MIN/KAN, uvedené v
příloze tohoto usnesení, kterým se všem poskytovatelům akutní lůžkové péče nařizuje postu pem
podle § 69 odst. 1 písm. i) č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a
rozšíření onemocnění COVID-19, provedení opatření ve vztahu pacientům vstupujícím do
zdravotnického zařízení, platné k okamžiku vydání mimořádného opatření dne 25. března 2020.
Mimořádné opatření MZ
 Poskytovatelům akutní lůžkové péče se nařizuje:
 za účelem zabránění šíření COVID-19 uvnitř zdravotnického zařízení vyčlenit na
vstupu do zdravotnického zařízení, nebo na jiném vhodném místě, prostor pro
provedení třídění všech pacientů vstupujících do zdravotnického zařízení, včetně
pacientů předávaných ZZS,
 zpracovat metodiku, která stanoví pravidla pro třídění pacientů z hlediska dalšího
poskytování zdravotních služeb a která bude zaměřená na identifikaci pacientů
s podezřením na onemocnění COVID-19 či s prokázaným onemocněním COVID-19 a
dále pravidla pro poskytování zdravotních služeb těmto pacientům,
 zajistit třídění všech pacientů vstupujících do zdravotnického zařízení v souladu
s metodikou podle bodu 2,





Veřejné zdraví

vyčlenit ve zdravotnickém zařízení prostory, které budou určeny pro poskytování
zdravotních služeb pacientům s podezřením na onemocnění COVID-19 či
s prokázaným onemocněním COVID-19,
zřídit dispečink OOP za účelem centrální evidence stavu jejich zásob, plánování jejich
potřeby a jejich přidělování.

UV č. 307 ze dne 26. mimořádné opatření MZ k opatření v oblasti lázeňské
3. 2020
léčebně rehabilitační péče

Mimořádné opatření MZ s účinností od 25. 3. 2020
Vláda
Bere na vědomí vydání mimořádného opatření MZ, č.j. MZDR 13285/2020-1/MIN/KAN, uvedené v
příloze tohoto usnesení, kterým se všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujících lázeňskou
léčebně rehabilitační péči zakazuje přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně
rehabilitační péče, s účinností dnem 25. 3. 2020.
Mimořádné opatření MZ
 Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči
se zakazuje přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační
péče.
 Ruší se mimořádné opatření ze dne 23. března 2020, č.j.: MZDR 12871/2020-2/MIN/KAN.

Veřejné zdraví

UV č. 308 ze dne 26. mimořádné opatření MZ k zajištění nezbytných informací o
3. 2020
pacientech s onemocněním COVID-19
Mimořádní opatření MZ s účinností od 24. 3. 2020 od 18:00 hod.

Vláda
Bere na vědomí vydání mimořádného opatření MZ, č.j. MZDR 12996/2020-1/MIN/KAN, uvedené v
příloze tohoto usnesení, kterým se všem poskytovatelům akutní lůžkové péče s účinností ode dne 24.
3. 2020 od 18:00 hodin nařizuje:
 aby každý den do 10:00 hod. o každém pacientovi s onemocněním COVID-19, který byl v
lůžkové péči daného poskytovatele v předchozím dni, vyplnili a odeslali úplné hlášení
„Záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu“ v ISIN, v modulu ISIN-COVID-19-klinika, jehož
správcem je MZ a který je veden podle zákona č. 258/2000 Sb.,
 aby stejným způsobem a stejnou cestou do jedné hodiny od výskytu každé z následujících
událostí oznámili, že přijali do péče pacienta s onemocněním COVID-19, který je v těžkém
stavu, nebo jehož zdravotní stav vyžaduje použití podpory dýchacích funkcí, nebo jehož
zdravotní stav vyžaduje použití extrakorporální membránové oxygenace (ECMO),
 aby stejným způsobem a stejnou cestou do jedné hodiny od výskytu každé z následujících
událostí oznámili, že zdravotní stav pacienta s onemocněním COVID-19, kterého již měli v
lůžkové péči, se změnil na těžký stav, nebo nově vyžaduje použití podpory dýchacích funkcí,
nebo nově vyžaduje použití ECMO.
Ruší Mimořádné opatření ze dne 17. 3. 2020, č. j. MZDR 12087/2020-1/MIN/KAN.

Veřejné zdraví

UV č. 309 ze dne 26.
Přijetí krizového opatření
3. 2020

Mimořádné opatření s účinností od 27. 3. 2020 od 6:00 hod do 1. 4. 2020 do 6:00 hod.
Mimořádné opatření MZ změněno usnesením vlády č. 332 ze dne 30. 3. 2020
Mimořádné opatření MZ zrušeno mimořádným opatřením MZ ze dne 1. 4. 2020 č.j.
MZDR 13361/2020-3/MIN/KAN s účinností od 2. 4. 2020 od 6:00
Vláda
Bere na vědomí mimořádné opatření MZ, čj. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN ze dne 26. března 2020,
kterým byly stanoveny některé další výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb,
stanoveného na dobu do dne 1. 4. 2020 do 6:00 hod.

Mimořádné opatření MZ
 Zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách s výjimkou:
 Potravin
 PHM
 Paliv
 Hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží
 Lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků
 Malých domácích zvířat
 Krmiva a dalších potřeb pro zvířata
 Brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží
 Novin a časopisů
 Tabákových výrobků
 Služeb prádelen a čistíren
 Opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není více jak 30 osob.
 Odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu
 Prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím
 Provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky třetí strany
 Prodej zahrádkářských potřeb
 Pokladní prodej jízdenek
 Lázeňská zařízení, pokud je poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň
z části ze ZP
 Pohřební služby
 Květinářství
 Provádění staveb, odstraňování a projektová činnost ve výstavbě, geologické práce,
zeměměřičství
 Prodej textilního materiálu a galanterie
 Servis výpočetní a telekomunikační techniky, spotřební elektroniky
 Realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, daňové evidence
 Zámečnictví
 Oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost
 Provozování pohřebiště
 Myčky automobilů
Zákaz se nevztahuje na činnost, které nejsou živností podle živnostenského zákona


Zákaz přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou provozoven,
které neslouží pro veřejnost, zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích
služeb










Zákaz prodeje v provozovnách stravovacích služeb v rámci nákupních center s prodejní
plochou na 5000 m2
Prodej nebaleného pečiva pouze v případě že je zajištěno, že v místě odběru pečiva
nedochází ke shlukování osob a prodejní místo je vybaveno prostředky osobní hygieny.
Poskytování jednorázových rukavic či obdobného ochranného prostředku bezplatně pro
zákazníky ze strany podnikatelů provozujících maloobchodní prodej.
Zakazuje se provoz:
 Heren a kasin
 Autoškol
 Taxislužby s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče
taxislužby
 Provoz samoobslužných prádelen a čistíren
 Přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin a hobby marketů
 Přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb vnitřní a venkovní
sportoviště
Zákaz prodeje ubytovacích služeb s výjimkou osob poskytujících ubytování v lázeňských
zařízeních a školních ubytovacích zařízeních. Zákaz se nevztahuje na poskytnutí ubytovacích
služeb osobám za účelem výkonu povolání, cizincům do doby opuštění ČR a cizincům
s pracovním povolením na území ČR
S účinností od 27. 3. 2020 od 6:00 se ruší mimořádné opatření MZ ze dne 23. 3. 2020 č.j.
MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN

Veřejné zdraví

UV č. 310 ze dne 26.
Přijetí krizového opatření
3. 2020

Účinnost od 26. 3. 2020
Vláda
Bere na vědomí výjimku udělenou MV z usnesení vlády z 12. 3. 2020 č. 198 a z 13. 3. 2020 č. 203 pro
přeshraniční pracovníky, kteří pracují ve zdravotnictví, sociálních službách a složkách IZS;
Stanoví
 osoby uvedené v bodě I tohoto usnesení se nadále vztahují povinnosti podle usnesení vlády
z 18. 3. 2020 č. 247 (přísnější omezení pohybu na území ČR, zákaz pobytu mimo bydliště bez
ochranných prostředků dýchacích cest);
 na osoby uvedené v bodě I tohoto usnesení se nadále nevztahují povinnosti podle usnesení
vlády z 19. 3. 2020 č. 267 (knížka přeshraničního pracovníka) a usnesení vlády z 23. 3. 2020 č.
281 (systém 3+2, povinná karanténa po příjezdu).

Ekonomika

UV č. 311 ze dne 26.
program Ošetřovné pro OSVČ
3. 2020
Účinnost od 26. 3. 2020
Doplněno usnesením vlády ze dne 31. 3. 2020 č. 354

Vláda
Bere na vědomí Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění
COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 - „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ obsažený v části III materiálu
čj. 274/20. Program je realizován na základě zákona o podpoře malého a středního podnikání a o
změně zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR. Podpora je

poskytována podle § 3 písm. h) tohoto zákona na projekty v regionech se soustředěnou podporou
státu a v ostatních regionech, jejichž podporování státem je žádoucí z jiných důvodů, a to konkrétně
z důvodu šíření infekce SARS-CoV-19;
Ukládá
 MPO a MD realizovat Program,
 obecním živnostenským úřadům přijímat žádosti o dotaci na ošetřovné pro osoby
samostatně výdělečně činné podle bodu I tohoto usnesení, a neprodleně je předávat MPO;
Zmocňuje MPO a MD ke změnám podmínek a výše podpory Programu.

návrh zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a
UV č. 328 ze dne 30.
rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování
3. 2020
doby studia pro účely dalších zákonů

Ostatní

Účinnost od 30. 3. 2020
Vláda
Schvaluje návrh zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých š kolách v
roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů s úpravou podle připomínky vlády;
Ukládá MŠMT vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;
Žádá:



předsedu PSP ČR, 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,
předsedu SP ČR, aby SP ČR projednal vládní návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto
usnesení ve zkráceném jednání.

UV č. 329 ze dne 30. návrh zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o
3. 2020
realitním zprostředkování

Ostatní

Účinnost od 30. 3. 2020
Vláda
Schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování;
Ukládá MMR vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;
Žádá



předsedu PSP ČR, 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,
předsedu SP ČR, aby SP ČR projednal vládní návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto
usnesení ve zkráceném jednání.

Věcné prostředky

UV č. 331 ze dne 30. analýza možných přesunů finančních prostředků mezi
3. 2020
operačními programy v reakci na šíření koronaviru

Účinnost od 30. 3. 2020
Vláda
Bere na vědomí informace o úpravách podmínek čerpání Evropských strukturálních a investičních
fondů, obsažené v části III materiálu čj. 291/20;
Ukládá MMR, ve spolupráci s řídicími orgány operačních programů a MF provést analýzu
disponibilních finančních prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v ČR a možností
jejich účinného využití pro potřeby boje s koronavirem a na základě této analýzy předložit vládě
návrhy přesunů finančních prostředků uvnitř a mezi programy, případně další změny programů.

Veřejné zdraví

UV č. 332 ze dne 30.
Přijetí krizového opatření
3. 2020
Účinnost od 30. 3. 2020

Vláda
Zakazuje všem zaměstnancům subjektů kritické infrastruktury, kteří se v rámci plnění svých
pracovních úkolů podílejí na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury ve smyslu nařízení vlády o
kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury (dále jen „kritický zaměstnanec“), čerpání dovolené
po dobu NS, s výjimkou osob, kterým byla nařízena karanténa;
Nařizuje všem kritickým zaměstnancům
 zdržovat se v průběhu bezpečnostních přestávek a v době mimo pracovní dobu, včetně doby
přestávek v práci na jídlo a oddech, výhradně na místech určených jejich zaměstnavatelem
s výjimkou
 cest nezbytně nutných k obstarávání vlastních základních životních potřeb,
 cest do zdravotnických zařízení nezbytně nutných k poskytnutí neodkladných
zdravotních služeb danému zaměstnanci,
 cest nezbytně nutných k vyřízení vlastních neodkladných úředních záležitostí,
přičemž kritický zaměstnanec je v případech podle bodu II/1a) až c) tohoto usnesení povinen
každou takovou cestu předem oznámit svému zaměstnavateli, a není-li takové předchozí
oznámení možné, je povinen svého zaměstnavatele o dané cestě vyrozumět ihned, jakmile to
bude možné,
 v případě, že zjistí, že byli v přímém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění
COVID-19, bez přiměřených osobních ochranných prostředků (dále jen „rizikový kontakt“),
aby o tom bezodkladně informovali svého zaměstnavatele;
Nařizuje všem subjektům KI (dále jen „dotčený zaměstnavatel“)
 zajistit všem kritickým zaměstnancům, kterým v době mimo pracovní dobu nařídí podle bodu
II tohoto usnesení zdržovat se na jiném místě než v jejich bydlišti, zdarma důstojné ubytování
a další nezbytné životní podmínky, včetně zajištění
 základních životních potřeb těchto zaměstnanců,
 přiměřeného kontaktu těchto zaměstnanců s rodinou a osobami blízkými,
 na základě žádosti zaměstnance péče o osoby danému zaměstnanci blízké nebo o
zvířata chovaná daným zaměstnancem, kterou by za normálních okolností tento
zaměstnanec poskytoval osobně a kterou tento zaměstnanec v důsledku omezení
volnosti pohybu dle bodu II nemůže řádně vykonávat,
 na základě žádosti zaměstnance správy majetku daného zaměstnance, kterou tento
zaměstnanec v důsledku omezení volnosti pohybu dle bodu II nemůže řádně
vykonávat,
 zajistit podmínky pro kritické zaměstnance, kteří měli rizikový kontakt, tak, aby tito kritičtí
zaměstnanci mohli dodržet všechna pravidla podle tohoto opatření,
 v souvislosti s rizikovým kontaktem kritického zaměstnance dodržovat tato pravidla:
 v případě, že dotčený zaměstnavatel zjistí, že jeho kritický zaměstnanec měl rizikový
kontakt, tak rozhodne, zda je výkon práce daným kritickým zaměstnancem nezbytný
pro zajištění funkce příslušného prvku KI, který dotčený zaměstnavatel provozuje,
 pokud výkon práce daným kritickým zaměstnancem není nezbytný pro zajištění
funkce příslušného prvku KI, který dotčený zaměstnavatel provozuje, pak dotčený





zaměstnavatel informuje místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, který
nařídí kritickému zaměstnanci karanténu,
pokud výkon práce daným kritickým zaměstnancem je nezbytný pro zajištění funkce
příslušného prvku KI, který dotčený zaměstnavatel provozuje, pak dotčený
zaměstnavatel a kritický zaměstnanec postupují podle bodu IV tohoto usnesení;
dotčený zaměstnavatel oznámí tuto skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany
veřejného zdraví,
pokud v průběhu 14 dnů od rizikového kontaktu budou u kritického zaměstnance
zjištěny jakékoli známé klinické příznaky onemocnění COVID-19 nebo některý z
provedených testů podle bodu IV tohoto usnesení bude mít pozitivní výsledek, pak
dotčený zaměstnavatel informuje místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví,
který nařídí danému kritickému zaměstnanci karanténu nebo izolaci;

Nařizuje všem kritickým zaměstnancům bez klinických příznaků, kteří měli rizikový kontakt a jejichž
výkon práce je dle rozhodnutí zaměstnavatele nezbytný pro zajištění funkce příslušného prvku KI,
který dotčený zaměstnavatel provozuje, dodržovat tato pravidla:
 kritický zaměstnanec pracuje s respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu po dobu 14
dnů,
 kritický zaměstnanec používá jeden respirátor maximálně po dobu 8 hodin,
 kritický zaměstnanec využívá na odpočinek a stravování místnost bez přítomnosti jiné osoby,
 kritický zaměstnanec pracuje v takovém režimu práce, aby se minimalizoval kontakt s
ostatními pracovníky,
 kritický zaměstnanec omezí pohyb po pracovišti na nezbytně nutnou míru,
 kritický zaměstnanec si na začátku každé směny bezprostředně před zahájením výkonu práce
změří tělesnou teplotu a sdělí výsledek měření teploty a svůj aktuální zdravotní stav a
případné zdravotní potíže nadřízenému vedoucímu zaměstnanci,
 kritický zaměstnanec podstoupí za 5 dnů od rizikového kontaktu výtěr z nosohltanu a
současně rapid test z kapilární krve,
 v případě negativního výsledku obou vyšetření podle bodu IV/7 tohoto usnesení kritický
zaměstnanec pokračuje ve výkonu práce a za 14 dnů od rizikového kontaktu podstoupí druhý
výtěr z nosohltanu a současně druhý rapid test z kapilární krve,
 v případě negativního výsledku obou vyšetření podle bodu IV/8 tohoto usnesení kritický
zaměstnanec nadále vykonává práci v normálním režimu práce;
Nařizuje orgánům ochrany veřejného zdraví a poskytovatelům zdravotních služeb, aby u kritických
zaměstnanců bez klinických příznaků, kteří měli rizikový kontakt a jejichž výkon práce je dle
rozhodnutí zaměstnavatele nezbytný pro zajištění funkce příslušného prvku KI, který dotčený
zaměstnavatel provozuje, nenařizovaly karanténu, pokud daný zaměstnanec a dotčený
zaměstnavatel dodržují postupy podle bodu IV tohoto usnesení a žádné z vyšetření provedených
podle bodu IV tohoto usnesení není pozitivní;
Stanoví, že výjimka ze zákazu prodeje ubytovacích služeb podle čl. I odst. 7 mimořádného opatření
MZ ze dne 26. 3. 2020, č.j. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN, se vztahuje též na prodej a poskytnutí
ubytovacích služeb při zajištění ubytování pro kritické zaměstnance podle bodu III tohoto usnesení.

Ostatní

UV č. 333 ze dne 30.
Přijetí krizového opatření
3. 2020
Nařízení s účinností od 30. 3. 2020 od 18:00 hod.

Vláda
Nařizuje s účinností od 30. 3. 2020 od 18:00 hodin nasazení vojáků v činné službě v počtu 300 osob a
související potřebné techniky k provádění krizových opatření, a to za účelem poskytnutí podpory a
součinnosti orgánům ochrany veřejného zdraví při plnění úkolů k likvidaci epidemie;
Ukládá:
 MZ zorganizovat spolupráci orgánů ochrany veřejného zdraví s vojáky podle bodu I tohoto
usnesení
 MO zajistit nasazení vojáků v činné službě s technikou podle bodu I tohoto usnesení.

Ochrana hranic

UV č. 334 ze dne 30.
Přijetí krizového opatření
3. 2020
Účinnost od 31. 3. 2020 od 00:00 do 12. 4. 2020

Vláda
Nařizuje:
 zákaz vstupu na území ČR pro všechny cizince, to neplatí:
o pro cizince pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na
území ČR a nezletilé děti občanů ČR, kteří se nacházeli mimo území ČR před vydáním
usnesení o zákazu vycestování (repatriace),
o pro občany EU a cizince s povoleným pobytem v EU, kteří tranzitují přes ČR za účelem
cesty domů a mají k tomuto účelu vystavenou nótu zastupitelského úřadu (průjezd a
repatriace),
o pro občany EU, kteří jsou manželi občanů ČR,
o je-li vstup těchto cizinců v zájmu ČR,
o pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce překračují státní hranici
s NSR nebo Rakouskou republikou na dobu delší než 21 dní, a zároveň od posledního
vstupu na území ČR uplynulo alespoň 14 dnů,
o pro přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a IZS, kteří
pravidelně za účelem výkonu práce překračují státní hranici s NSR, Rakouskou
republikou, Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,
o pro přeshraniční pracovníky, kteří pravidelně za účelem práce překračují státní
hranici s Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,
o pro pracovníky mezinárodní dopravy,
o pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,
o pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací se sídlem v ČR,
o v naléhavých mimořádných situacích,
přičemž MV může svým sdělením na internetových stránkách stanovit další podmínky a
náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice;
 zákaz vycestování z území ČR, to neplatí:
o pro cizince, kteří chtějí opustit ČR za účelem jednorázového vycestování,
o pro občany ČR, kteří jsou držiteli pobytového oprávnění v jiné zemi a chtějí opustit
ČR za účelem jednorázového vycestování do této země,

o

pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce překračují státní hranici
s NSR nebo Rakouskou republikou na dobu delší než 21 dní,
o pro přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a IZS, kteří
pravidelně za účelem výkonu práce překračují státní hranici s NSR, Rakouskou
republikou, Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,
o pro přeshraniční pracovníky, kteří pravidelně za účelem práce překračují státní
hranici s Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,
o pro pracovníky mezinárodní dopravy,
o pro pracovníky servisu KI,
o pro diplomaty a jiné zaměstnance státu při plnění naléhavých úkolů,
o v naléhavých mimořádných situacích,
přičemž MV může svým sdělením na internetových stránkách stanovit další podmínky a
náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice ,
 všem osobám, které vstoupí na území ČR, bezprostředně po vstupu do ČR oznámit tuto
skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu
poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické
lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli
poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a
dorost; to neplatí pro osoby, které jsou uvedeny v bodě 1 písm. b), e), f), g) a v bodě 2 písm.
d) a e). Pro osoby, které přicestovaly na základě výjimky podle bodu 1. písm. h. až k., platí
povinnost podle věty první, pokud doba jejich předpokládaného pobytu na území ČR bude
delší než 21 kalendářních dní. Pro osoby, které vycestovaly z území ČR na základě výjimky
podle bodu 2 písm. f) až i), platí povinnost podle věty první, pokud doba jejich vycestování
trvala déle než 21 kalendářních dní,
 všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob, které oznámí vstup na území ČR podle bodu
3, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů,
 všem osobám, pro které neplatí povinnost uvedená v bodu 3 větě první:
o v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění neprodleně oznámit tuto
skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu
poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemajíli registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné
praktické lékařství,
o strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního
onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění poskytnout
potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru
biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19,
o v případě vycestovávání maximálně omezit přímý kontakt s místním personálem na
cizím území;
Zakazuje
 všem osobám, které vstoupí na území ČR a pro které neplatí povinnost uvedená v bodu I/3
větě první, volný pohyb na území celé ČR s výjimkou:
o cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
o cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o
děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb,
doplnění pohonných hmot,
o cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
o cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,

o
o

cest zpět do místa svého bydliště,
pohřbů;

Ukládá
 MV stanovit sdělením uveřejněným na internetových stránkách MV nebo jiným vhodným
způsobem další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice dle bodu I/1
tohoto usnesení,
 MV stanovit sdělením uveřejněným na internetových stránkách MV nebo jiným vhodným
způsobem další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice podle bodu
I/2 tohoto usnesení;
Zrušuje






body I/1 a I/5 usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020 č. 198,
usnesení vlády ze dne 13. 3. 2020 č. 203,
body II až IV usnesení vlády ze dne 18. 3. 2020 č. 247,
usnesení vlády ze dne 23. 3. 2020 č. 281,
usnesení vlády ze dne 13. 3. 2020 č. 209.

Omezení provozu

minimalizace dopadů pandemie koronaviru COVID 19 při
UV č. 335 ze dne 30.
zajišťování dopravní obslužnosti veřejnými službami
3. 2020
v přepravě cestujících
Účinnost od 30. 3. 2020

Vláda
Ukládá MPO a MD
 upravit rozsah dopravní obslužnosti zajišťované na základě ust. § 4 odst. 1 zákona o veřejných
službách v přepravě cestujících, tak aby odpovídal aktuální snížené poptávce cestujících po
dopravních službách ve veřejné dopravě,
 upravit způsob prodeje jízdních, přepravních a rezervačních dokladů v celostátní dopravě
zajišťované podle bodu I/1 tohoto usnesení, tak aby byl co nejvíce omezen přímý kontakt
mezi cestujícími a dopravci;
Doporučuje hejtmanům a primátorovi HMP
 upravit rozsah dopravní obslužnosti zajišťované na základě ust. § 3 odst. 1 zákona o veřejných
službách v přepravě cestujících, tak aby odpovídal aktuální snížené poptávce cestujících po
dopravních službách ve veřejné dopravě,
 upravit způsob prodeje jízdních, přepravních a rezervačních dokladů v regionální dopravě
podle bodu II/1 tohoto usnesení, tak aby byl co nejvíce omezen přímý kontakt mezi
cestujícími a dopravci.

Omezení provozu

UV č. 336 ze dne 30. minimalizace dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na
3. 2020
silniční nákladní dopravu
Účinnost od 30. 3. 2020

Vláda
Schvaluje záměr zmírnit dopady epidemie, které mohou vzniknout v oblasti vztahů s dodavatelem
systému elektronického mýtného a poskytovatelem služeb s jeho provozem souvisejících a dopravci,
jimž vznikla povinnost úhrady mýtného;
Ukládá MPO a MD:





přijmout pro období od 1. 4. 2020 do 31. 7. 2020 takové kroky, které povedou ke splatnosti
úhrady mýtného v režimu následného placení provozovateli systému elektronického
mýtného ve lhůtě tří kalendářních měsíců od okamžiku povinnosti mýtné uhradit,
přijmout takové kroky vůči dodavateli systému elektronického mýtného a poskytovateli
služeb s jeho provozem souvisejících (dále jen „dodavatel“), které dodavatele zprostí jeho
odpovědnosti za úhradu mýtného v případě, že dopravce, jemuž povinnost úhrady mýtného
vznikla, tuto povinnost nesplní a u nějž bylo postupováno podle bodu II/1 a III;

Ukládá MPO a MD a MF přijmout pro období do 30. 6. 2020 takové kroky, aby v případě již vzniklé
povinnosti úhrady mýtného v režimu následného placení provozovateli systému elektronického
mýtného před 1. 4. 2020 byl ze závažných důvodů, spočívajících v potřebě zmírnění dopadů
uvedených v bodu I prominut dluh na úroku z prodlení, pokud k úhradě dojde nejpozději 3 měsíce od
vzniku této povinnosti.

Ekonomika

UV č. 337 ze dne 30. zmírnění dopadů pandemie koronaviru
3. 2020
výstavbu dopravní infrastruktury

COVID-19 na

Účinnost od 30. 3. 2020
Vláda
Ukládá MPO a MD:
 přijmout taková opatření, která umožní zasmluvnění výdajů na opravy a údržbu nebo nové
investice do státní silniční a železniční infrastruktury, a to v celkovém objemu 6,5 mld. Kč
prostřednictvím rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury,
 uložit ŘSD a Správě železnic neprodleně připravit projekty na opravy a údržbu nebo nové
investice do státní silniční a železniční infrastruktury v celkovém objemu 6,5 mld. Kč pro rok
2020 nad současně platný rozpočet.

Ekonomika

minimalizace dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na
UV č. 338 ze dne 30.
stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi
3. 2020
související
Účinnost od 30. 3. 2020

Vláda
Schvaluje:
 záměr poskytování plateb za ztížené podmínky u staveb dopravní a vodní infrastruktury a
staveb s nimi souvisejících, které jsou realizovány zadavateli ŘSD., SŽDC a Ředitelstvím
vodních cest ČR (dále jen „resortní organizace“), a to za činnosti realizované po dobu trvání
NS a po dobu nezbytnou pro odstranění jeho následků,
 záměr prodloužení smluvních lhůt pro plnění zhotovitele u staveb uvedených v bodě I/1
tohoto usnesení;
Ukládá MPO a MD
 stanovit pro resortní organizace závazný postup:
o pro poskytování platby uvedené v bodě I/1 tohoto usnesení, a to zejména
stanovením okruhu staveb, na něž se tento postup vztahuje, stanovením výše této
platby na základě znaleckého posudku a algoritmu pro výpočet platby, určením doby,
po kterou platba zhotoviteli náleží;
o pro prodloužení lhůt podle bodu I/2 tohoto usnesení, a to zejména stanovením
okruhu staveb, na něž se tento postup vztahuje a stanovením algoritmu pro výpočet
doby, o kterou budou lhůty prodlouženy;



informovat o stanoveném postupu vládu.

Ekonomika

UV č. 339 ze dne 30. informace o návrhu daňových opatření v souvislosti s
3. 2020
mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru
Účinnost od 30. 3. 2020

Vláda
Bere na vědomí informaci o návrhu daňových opaření v souvislosti s mimořádnou událostí
způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2), obsaženou v materiálu čj. 293/20;
Ukládá MF zajistit realizaci opatření uvedených v informaci uvedené v bodě I tohoto usnesení.

Věcné prostředky

UV č. 340 ze dne 30. k finančnímu krytí nákladů vynaložených kapitolou MV
3. 2020
v souvislosti s centrálním nákupem ochranných prostředků

Účinnost od 30. 3. 2020
Vláda
Schvaluje:
 finanční krytí nákladů, vynaložených kapitolou MV, v souvislosti s centrálním nákupem OOP
proti šíření nemoci COVID-19 a jeho dalšího financování kapitolou MV,
 uvolnění finančních prostředků z kapitoly VPS, položka Vládní rozpočtová rezerva, do
rozpočtu kapitoly MV v celkové výši 4 316 mil. Kč, na realizaci centrálních nákupů ochranných
prostředků, včetně letecké přepravy;
Ukládá:
 MV předložit MF žádost o provedení rozpočtového opatření podle bodu I/2 tohoto usnesení,
 MF realizovat na základě žádostí podle bodu II/1 tohoto usnesení rozpočtové opatření podle
bodu I/2 tohoto usnesení,

Veřejné zdraví

UV č. 341 ze dne 30. řešení situace některých osob, kterým byla nařízena
3. 2020
karanténní opatření

Účinnost od 30. 3. 2020
Vláda
Ukládá:
 Hejtmanům a primátorovi HMP
o bez zbytečného odkladu zajistit ve spolupráci se starosty obcí s rozšířenou
působností s přihlédnutím k místním podmínkám a potřebám po konzultaci
s příslušnou krajskou hygienickou stanicí systém péče o osoby bez přístřeší a osoby
vykázané z důvodu domácího násilí podle § 44 zákona o Policii České republiky, u
nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19 a nebyly hospitalizovány, nebo
jimž byla nařízena karanténa,
o informovat MZ o zajištění objektů podle bodu I/2 tohoto usnesení a o jejich celkové
kapacitě,
o průběžně informovat MZ, MV a místně příslušné krajské ředitelství PCŘ o obsazenosti
objektů podle bodu I/2 tohoto usnesení,









starostům ORP na základě uložení hejtmanem zajistit objekty, v nichž se budou moci zdržovat
osoby uvedené v bodu I/1a tohoto usnesení, v nichž jim bude poskytována nezbytná péče, a
zajistit provoz a zásobování těchto objektů,
primátorovi HMP a starostům obcí přijmout vhodná opatření k zajištění ostrahy objektů
podle bodu I/2 tohoto usnesení pomocí obecní policie, pokud je tento objekt zřízen v místě,
kde je obecní policie oprávněna vykonávat své úkoly, a pokud je to vzhledem k počtu sil a
prostředků obecní policie možné,
MZ
o informovat orgány ochrany veřejného zdraví o tomto usnesení,
o průběžně informovat orgány ochrany veřejného zdraví o zřízení objektů podle
bodu I/2 tohoto usnesení na území příslušného kraje a o jejich kapacitách podle bodu
I/1b a c tohoto usnesení,
MV prostřednictvím PČR přijmout vhodná opatření k zajištění pořádku v okolí objektů podle
bodu I/2 tohoto usnesení a dodržování povinností uložených osobám podle bodu I//1a
tohoto usnesení podle zákona o ochraně veřejného zdraví;

Doporučuje
 hejtmanům, primátorovi HMP a starostům ORP při plnění úkolů podle bodu I tohoto usnesení
využívat spolupráce s fyzickými a právnickými osobami vykonávajícími činnosti v oblasti
pomoci a podpory osobám v nepříznivé situaci,
 orgánům ochrany veřejného zdraví zohlednit při výkonu jejich působnosti podle zákona o
ochraně veřejného zdraví zřízení objektů podle bodu I/2 tohoto usnesení.

Ostatní

UV č. 342 ze dne 30.
o zřízení Centrálního řídícího týmu COVID-19
3. 2020
Účinnost od 30. 3. 2020

Vláda
Zřizuje Centrální řídící tým COVID-19, jako poradní orgán vlády dočasného charakteru;
Schvaluje statut Centrálního řídícího týmu COVID-19 uvedený v příloze tohoto usnesení;
Ukládá MV, MO a MZ určit a zajistit zástupce do Centrálního řídícího týmu COVID-19.

Veřejné zdraví

mimořádnému opatření MZ, kterým se nařizuje omezení
UV č. 343 ze dne 30.
návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních
3. 2020
služeb
Účinnost opatření MZ od 28. 3. 2020

Vláda
Bere na vědomí mimořádné opatření MZ, vydané dne 27. 3. 2020, čj. MZDR 13620/2020-1/MIN/KAN,
kterým se s účinností od 28. 3. 2020 nařizuje zákaz návštěv pacientů poskytovatelům zdravotních
služeb ve zdravotnických zařízeních, zákaz přítomnosti třetích osob při porodu ve zdravotnickém
zařízení a zákaz návštěv osob v zřízeních sociálních služeb (v pobytové formě a všem odlehčovacím
sociálním službám v pobytové formě, s definovanými výjimkami, uvedené v příloze tohoto usnesení.

Mimořádné opatření MZ
Nařizuje:
 Všem poskytovatelům zdravotních služeb se s účinností od 28. 3. 2020 nařizuje zákaz návštěv
pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
o nezletilých pacientů,
o pacientů s omezenou svéprávností,
o pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného
onemocnění.
 Všem poskytovatelům zdravotních služeb se s účinností od 28. 3. 2020 nařizuje zákaz
umožnění přítomnosti třetích osob při porodu ve zdravotnickém zařízení, s výjimkou porodu
v případě rodičky, která:
o je cizinka a potřebuje tlumočení,
o má závažné duševní onemocnění,
o je neslyšící, nevidomá nebo má jiné závažné zdravotní postižení,
a s výjimkou případů, kdy se očekává porod mrtvého plodu.
 Všem zařízením sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě se s účinností
od 28. března 2020 nařizuje zákaz návštěv osob, s výjimkou:
o nezletilých uživatelů sociálních služeb,
o uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
o uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
Ruší mimořádné opatření ze dne 18. 3 2020, č. j. MZDR 12344/2020-1/MIN/KAN.

Veřejné zdraví

Opatření MZ, kterým se nařizuje poskytovatelům
UV č. 344 ze dne 30.
zdravotních a pobytových sociálních služeb přijmout
3. 2020
protiepidemická opatření
Účinnost opatření MZ od 28. 3. 2020

Vláda
Bere na vědomí mimořádné opatření MZ, vydané dne 27. 3. 2020, čj. MZDR 13719/20201/MIN/KAN, kterým se s účinností ode dne 28. 3. 2020 nařizuje poskytovatelům zdravotních služeb
následné a dlouhodobé lůžkové péče, poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby
se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům
sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě, přijmout veškerá možná
protiepidemická opatření, která povedou k zamezení šíření onemocnění.

Veřejné zdraví

Opatření MZ, kterým se nařizuje používání elektronické
UV č. 345 ze dne 30.
žádanky v prostředí Národního zdravotnického informačního
3. 2020
systému
Účinnost opatření MZ od 30. 3. 2020

Vláda
Bere na vědomí mimořádné opatření MZ, vydané dne 27. 3. 2020, čj. MZDR 13714/2020-1/MIN/KAN,
kterým se s účinností od 30. 3. 2020 nařizuje:
 všem orgánům ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb.,
a všem poskytovatelům zdravotních služeb k vyšetření na přítomnost koronaviru používání
elektronické žádanky s administrací v technickém prostředí Národního zdravotnického
informačního systému a resortních registrů,



všem subjektům provozujícím laboratoře provádějící vyšetření vzorků na přítomnost
koronaviru hlásit bezodkladně výsledek vyšetření prostřednictvím Infomačního systému
infekční nemoci,

Veřejné zdraví

UV č. 346 ze dne 30. Opatření MZ, k realizaci opatření při příjmu nových klientů
3. 2020
v pobytových zařízeních sociálních služeb
Účinnost opatření od 30. 3. 2020

Vláda
Bere na vědomí mimořádné opatření MZ, vydané dne 29. 3. 2020, čj. MZDR 13742/2020-1/MIN/KAN,
kterým se s účinností od 30. 3. 2020 nařizuje poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro
osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a
poskytovatelům sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě, realizovat
opatření při přijímání nových klientů, uvedené v příloze tohoto usnesení.

Veřejné zdraví

UV č. 347 ze dne 30. Opatření MZ, k nošení ochranných prostředků dýchacích cest
3. 2020

Vláda
Bere na vědomí vydání mimořádného opatření MZ, uvedené v příloze tohoto usnesení, kterým se
všem osobám zakazuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně
obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, 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:
 dětí do dvou let věku a
 řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle;
Ruší se bod I usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 247.

Veřejné zdraví

UV č. 348 ze dne 30.
Opatření MZ na další období
3. 2020
Účinnost opatření MZ do 11. 4. 2020 do 6:00 hod.

Vláda
Bere na vědomí:
 vydání mimořádného opatření MZ, kterým se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje
a prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky, a to na dobu do dne 11. 4.2020
do 6:00 hod., uvedené v příloze 1 tohoto usnesení;
 vydání mimořádného opatření MZ, kterým se prodlužuje omezení volného pohybu osob až
na výjimky a kterým bylo nařízeno omezení pohybu na veřejně dostupných místech a
omezení kontaktů, a to na dobu do dne 11. 4. 2020 do 6:00 hod., uvedené v příloze 2 tohoto
usnesení;
 vydání mimořádného opatření MZ, kterým se prodlužuje nařízení omezeného provozu
orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na dobu do dne 11. 4. 2020 do 6:00 hod.,
uvedené v příloze 3 tohoto usnesení.

Věcné prostředky

UV č. 349 ze dne 30. zajištění nákupu ochranných prostředků a dalšího vybavení
3. 2020
Ministerstvem zdravotnictví
Účinnost od 30. 3. 2020

Vláda
schvaluje další uvolnění finančních prostředků v roce 2020 z rozpočtové kapitoly VPS, položka Vládní
rozpočtová rezerva do celkové výše 3 000 mil. Kč do rozpočtu kapitoly č. 335 - MZ na zajištění
operativního nákupu nezbytných ochranných prostředků a dalšího vybavení, které budou použity
k řešení krizové situace;
Ukládá
 MZ předkládat MF podle možností souhrnné žádosti o rozpočtová opatření podle bodu I
tohoto usnesení,
 MF provádět na základě žádostí podle bodu II tohoto usnesení rozpočtová opatření.
návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů
UV č. 350 ze dne 31.
epidemie koronaviru na osoby účastnící se soudního řízení,
3. 2020
poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby
Účinnost od 31. 3. 2020

Ostatní

Vláda
Schvaluje návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2
na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně
insolvenčního zákona a exekučního řádu, s úpravou podle připomínky vlády;
Ukládá MS vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;
Žádá:



předsedu PSP ČR, aby rozhodl, že návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto usnesení bude
projednán ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze,
předsedu SP ČR, aby SP ČR projednal návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto usnesení
ve zkráceném jednání;

Ekonomika

UV č. 351 ze dne 31. návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s
3. 2020
krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru

Účinnost od 31. 3. 2020
Vláda
Schvaluje návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s
výskytem koronaviru SARS CoV-2;
Ukládá MF vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;
Žádá:



předsedu PSP ČR, aby rozhodl, že návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto usnesení bude
projednán ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze,
předsedu SP ČR, aby SP ČR projednal návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto usnesení
ve zkráceném jednání;

Omezení provozu

UV č. 352 ze dne 31.
Přijetí krizového opatření
3. 2020
Účinnost od 2. 4. 2020

Vláda
Zakazuje s účinností ode dne 2. 4. 2020 po dobu trvání NS 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.

Ekonomika

UV č. 353 ze dne 31.
o Cíleném programu podpory zaměstnanosti
3. 2020
Účinnost od 31. 3. 2020

Vláda
Zrušuje:
 usnesení vlády ze dne 19. 3. 2020 č. 257,
 usnesení vlády ze dne 23. 3. 2020 č. 293;
Schvaluje:
 Cílený program podpory zaměstnanosti, odhad nákladů na jeho realizaci a harmonogram
jeho čerpání,
 použití finančních prostředků kapitoly 398 – VPS z položky Vládní rozpočtová rezerva ve výši
10 900 000 000 Kč na posílení výdajů kapitoly 313 – MPSV v závazném ukazateli „Aktivní
politika zaměstnanosti celkem“ na financování Cíleného programu;
Ukládá:
 MPSV zajištění realizace režimu A (vyplácení příspěvku na náhradu mzdy v případě nařízení
karantény zaměstnanci podle § 192 zákoníku práce (dále jen „ZP“) a v případě překážky
v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 ZP z důvodu nemožnosti přidělovat práci
v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády a mimořádných opatření MZ na ochranu
veřejného zdraví v souvislosti s šířením nákazy COVID-19, zejména mimořádného opatření
MZ ze dne 10. 3. 2020, č. j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN, č. j. MZDR 10676/20201/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, č. j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN, ze dne 30. 3. 2020, č. j. MZDR 13361/20202/MIN/KAN 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, a usnesení přímo navazující) uvedeného v bodu (21) Cíleného programu,
prostřednictvím Úřadu práce ČR,
 MPSV zajištění realizace režimu B (vyplácení příspěvku na náhradu mzdy podle části osmé,
hlavy III ZP za překážky v práci na straně zaměstnavatelů vzniklých v souvislosti s šířením
nákazy COVID-19, zejména spočívajících v nepřítomnosti 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,
MPSV předložit MF žádost o provedení rozpočtového opatření podle bodu II/2 tohoto
usnesení,
MF provést na základě žádosti MPSV rozpočtové opatření podle bodu II/2 tohoto usnesení,
MPSV, MF, MPO a MD připravit režim C, kterým se poskytne kompenzace pro firmy, které
pokračují v činnosti a u nichž došlo k poklesu produkce;

Zmocňuje MPSV k provádění procedurálních změn v Cíleném programu podpory zaměstnanosti
uvedeném v bodu II/1 tohoto usnesení.

Ekonomika

UV č. 354 ze dne 31.
o rozšíření Programu Ošetřovné pro OSVČ
3. 2020

Účinnost od 31. 3. 2020
Vláda
Schvaluje doplnění usnesení vlády ze dne 26. 3. 2020 č. 311, které se týká Programu podpory malých
podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ, na základě kterého bude rozšířen program i na OSVČ podnikající v oblasti
zemědělské a lesnické prvovýroby, a to podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
Ukládá:
 MPO a MD realizovat program uvedený v bodě I tohoto usnesení,
 obecním živnostenským úřadům přijímat žádosti o dotaci na ošetřovné pro OSVČ podle bodu
I tohoto usnesení, a neprodleně je předávat MPO
Zmocňuje MPO a MD ke změnám podmínek a výše podpory programu uvedeného v bodu I tohoto
usnesení.

Krizový stav

UV č. 364 ze dne 1.
4. 2020

žádost o prodloužení nouzového
s epidemií viru SARS-CoV-2

stavu

v souvislosti

Účinnost od 1. 4. 2020
Vláda
Žádá podle ústavního zákona o bezpečnosti ČR PSP ČR o vyslovení souhlasu s prodloužením doby NS,
vyhlášeného usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, na dobu od 14.00 hodin dne 12. 3. 2020
na dobu 30 dnů o dalších 30 dnů;
Pověřuje
 předsedu vlády předložit žádost podle bodu I tohoto usnesení předsedovi PSP ČR k dalšímu
projednání,
 předsedu vlády odůvodnit žádost podle bodu I tohoto usnesení v PSP ČR
Zmocňuje předsedu vlády, aby v případě nutnosti pověřil plněním úkolu podle bodu II/2 tohoto
usnesení jiného člena vlády.

Ekonomika

UV č. 365 ze dne 1.
4. 2020

návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů
v souvislosti s pandemií COVID-19

Účinnost od 1. 4. 2020
Vláda
Schvaluje návrh zákona, o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií
COVID-19;
Ukládá MF vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;
Žádá



předsedu PSP ČR, aby rozhodl, že návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto usnesení bude
projednán ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze,
předsedu SP ČR, aby SP ČR projednal návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto usnesení
ve zkráceném jednání;

Ekonomika

UV č. 366 ze dne 1.
4. 2020

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o
spotřebitelském úvěru

Účinnost od 1. 4. 2020
Vláda
Schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
Ukládá MF vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;
Žádá



předsedu PSP ČR, aby rozhodl, že návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto usnesení bude
projednán ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze,
předsedu SP ČR, aby SP ČR projednal návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto usnesení
ve zkráceném jednání;

Ekonomika

UV č. 367 ze dne 1.
4. 2020

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb.,
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Účinnost od 1. 4. 2020
Vláda
Schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
ve znění zákona č. 277/2019 Sb;
Ukládá MF vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;
Žádá



předsedu PSP ČR, aby rozhodl, že návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto usnesení bude
projednán ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze,
předsedu SP ČR, aby SP ČR projednal návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto usnesení
ve zkráceném jednání;

Omezení provozu

UV č. 368 ze dne 1.
4. 2020

návrhu zákona o pravomoci PČR a obecní policie postihovat
porušení krizových opatření a mimořádných opatření

Účinnost od 1. 4. 2020
Vláda
Schvaluje návrh zákona o pravomoci PČR a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a
mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na
území ČR;
Ukládá MV vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;
Žádá



předsedu PSP ČR, aby rozhodl, že návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto usnesení bude
projednán ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze,
předsedu SP ČR, aby SP ČR projednal návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto usnesení
ve zkráceném jednání;

Věcné prostředky

UV č. 369 ze dne 1.
4. 2020

Přijetí krizového opatření

Účinnost od 1. 4. 2020
Vláda
Nařizuje přednostní zásobování MV těmto PO následujícími výrobky:
 Gumárny Zubří, akciová společnost, IČ 00012122, Hamerská 9, 756 54 Zubří,
o Výrobek - Ochranná maska CM6 - ve všech modifikacích;
 SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o., IČ 25355015, Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutín,
o Výrobek - filtr k ochranným maskám P3 R a dále zejména v modifikacích - MOF - 6
kombinovaný, OF - 90 NBC I., OF - 02 NBC II.;
 AVEC CHEM s.r.o., IČ 25271016, Staré Jesenčany 79, 530 02 Staré Jesenčany,
o Výrobek - filtr k ochranným maskám P3 R a dále zejména v modifikacích - Universální
filtr, filtr REAKTOR P3 R;
 VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., IČ 25849026, Ruská 24/83, 706 00 Ostrava - Vítkovice,
o Výrobek - ocelová bezešvá tlaková láhev pro medicinální plyn;
 Dräger Safety s.r.o., IČ 26700778, Obc hodní 124, 251 01 Čestlice,
o Výrobek - redukční ventil na ocelovou bezešvou tlakovou láhev pro medicinální plyn,
 GCE, s.r.o., IČ 27110991, Žižkova 381, 58301 Chotěboř,
o Výrobek – ventil s řízeným dávkováním kyslíku;
Ukládá MV po projednání s PO uvedenými v bodu I tohoto usnesení stanovení množství výrobků,
které mají dodat, a termín a způsob jejich dodání.

Ochrana hranic

UV č. 370 ze dne 1.
4. 2020

prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních
hranic ČR

OOP schváleno s účinností do 24. 4. 2020 do 23:59 hod.
Vláda
Schvaluje




OOP o prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR do 24. 3. 2020
23:59,
uvolnění finančních prostředků ve výši 18 112 000 Kč z rozpočtu kapitoly VPS, položka Vládní
rozpočtová rezerva, do rozpočtu kapitoly MV na rok 2020, na provedení dočasného
znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR podle bodu I/1 tohoto usnesení;

Ukládá
 MV oznámit opatření podle bodu I/1 tohoto usnesení veřejnou vyhláškou na úřední desce
MV
 MV provést opatření podle bodu I/1 tohoto usnesení,
 MV informovat ČS EU, EK a partnerské orgány sousedních států o dočasném znovuzavedení
ochrany vnitřních hranic ČR současně s vyhlášením opatření podle bodu I/1 tohoto usnesení,
 MV průběžně vyhodnocovat, trvá-li závažná hrozba pro veřejný pořádek nebo vnitřní
bezpečnost ČR,
 MV předložit MF žádost o rozpočtové opatření podle bodu I/2 tohoto usnesení,
 MF provést rozpočtové opatření podle bodu I/2 tohoto usnesení na základě žádosti MV podle
bodu II/1 písm. e) tohoto usnesení.

Věcné prostředky

finanční krytí nákladů vynaložených kapitolou Ministerstvo
spravedlnosti
v souvislosti
se
zajištěním
ochranných pomůcek
Účinnost od 1. 4. 2020

UV č. 371 ze dne 1.
4. 2020

Vláda
Schvaluje:
 finanční krytí nákladů, které budou vynaloženy kapitolou MS v souvislosti se zajištěním OOP
proti šíření nemoci COVID-19,
 uvolnění finančních prostředků z kapitoly VPS, položka Vládní rozpočtová rezerva, do
rozpočtu kapitoly MS v celkové výši 17,8 mil. Kč;
Ukládá
 MS předložit MF žádost o provedení rozpočtového opatření podle bodu I/2 tohoto usnesení,
 MF realizovat na základě žádosti podle bodu II/1 tohoto usnesení rozpočtové opatření podle
bodu I/2 tohoto usnesení,
 GŘ VS zajistit výrobu a distribuci OOP podle potřeby mezi OSS, jimi zřizované příspěvkové
organizace, územně samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace a případně
mezi další orgány VS nebo státní podniky nebo jiné PO, v nichž mají výše uvedené subjekty
většinovou majetkovou účast;
Povoluje podle zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů, VS výjimku z podmínky trvalé nepotřebnosti podle téhož zákona ve vztahu k výše
uvedeným OOP za účelem jejich distribuce všem potřebným státním i nestátním subjektům.

Věcné prostředky

UV č. 372 ze dne 1.
4. 2020

o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020
Sb., o zákazu distribuce léčiv

Účinnost od 1. 4. 2020
Vláda

Schvaluje návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce
léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2;
Ukládá MZ:
 vypracovat konečné znění nařízení vlády podle bodu I tohoto usnesení,
 předložit nařízení vlády podle bodu I a II/1 předsedovi vlády k podpisu.

Omezení provozu

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o
některých podmínkách podnikání a o výkonu některých
činností v oblasti cestovního ruchu
Účinnost od 1. 4. 2020

UV č. 373 ze dne 1.
4. 2020

Vláda
Schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu
některých činností v oblasti cestovního ruchu, s úpravami podle připomínek obsažených ve
stanovisku předsedkyně Legislativní rady vlády a s tím, že účinnost zákona bude stanovena dnem
vyhlášení;
Ukládá MMR vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;
Žádá:



předsedu PSP ČR, aby rozhodl, že návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto usnesení bude
projednán ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze,
předsedu SP ČR, aby SP ČR projednal návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto usnesení
ve zkráceném jednání;

Ekonomika

návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor
sloužících k uspokojování bytové potřeby
Účinnost od 1. 4. 2020

UV č. 374 ze dne 1.
4. 2020

Vláda
Schvaluje návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2
na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého
Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a
nebytových prostorů v domě s byty;
Ukládá MMR vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;
Žádá



předsedu PSP ČR, aby rozhodl, že návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto usnesení bude
projednán ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze,
předsedu SP ČR, aby SP ČR projednal návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto usnesení
ve zkráceném jednání;

Ekonomika

Vláda

návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce
2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Účinnost od 1. 4. 2020

UV č. 375 ze dne 1.
4. 2020

Schvaluje návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými
opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů;
Ukládá MPSV vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;
Žádá:



předsedu PSP ČR, aby rozhodl, že návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto usnesení bude
projednán ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze,
předsedu SP ČR, aby SP ČR projednal návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto usnesení
ve zkráceném jednání;

Ekonomika

UV č. 376 ze dne 1.
4. 2020

změna programu výzkumu, vývoje a inovací The Country for
the Future

Účinnost od 1. 4. 2020
Vláda
Schvaluje změnu programu výzkumu, vývoje a inovací The Country for the Future (dále jen
„Program“), obsaženou v části III materiálu čj. 311/20 s tím, že financování Programu bude nadále
zajištěno podle možností státního rozpočtu;
Ukládá MPO a MD zohlednit změnu Programu v dalších veřejných soutěžích vyhlašovaných
v Programu.

Omezení provozu

UV č. 377 ze dne 1.
4. 2020

Přijetí krizového opatření

Účinnost od 2. 4. 2020
Vláda
Stanoví, že subjekty KI, které jsou dotčenými zaměstnavateli ve smyslu bodu III usnesení vlády ze dne
30. března 2020 č. 332, mohou určit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost na pracovišti je
nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku KI, na něž se budou vztahovat zákazy a povinnosti
stanovené v bodech I, II a IV usnesení vlády ze dne 30. března 2020 č. 332.

Omezení provozu

UV č. 378 ze dne 1.
4. 2020

vydání mimořádného opatření MZ o zákazu maloobchodního
prodeje a prodeje služeb

Účinnost opatření MZ od 2. 4. 2020 od 6:00 hod. do 11. 4. 2020 do 6:00 hod.
Vláda
Bere na vědomí vydání mimořádného opatření MZ, č.j. MZDR 13361/2020-3/MIN/KAN ze dne 1. 4.
2020 uvedeného v příloze tohoto usnesení, kterým bylo nahrazeno mimořádné opatření o zákazu
maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky.
Mimořádné opatření MZ
 Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto
prodejen:
 potravin,
 pohonných hmot,






















paliv,
hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
malých domácích zvířat,
krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
novin a časopisů,
tabákových výrobků,
služeb prádelen a čistíren,
opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
pokladní prodej jízdenek,
lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená
alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
 provozování pohřební služby,
 květinářství,
 provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické
práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
 prodej textilního materiálu a textilní galanterie,
 servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební
elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové
evidence,
 zámečnictví a servisu dalších výrobků pro domácnost,
 oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
 provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských
pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
 myčky automobilů,
 domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích
cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání
šíření kapének, rukavice nebo desinfekci,
pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané
provozovny. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle
živnostenského zákona. Dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin
v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností
dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od
ostatních částí provozovny.
Zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou
provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování
poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se
nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého
občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
který může probíhat bez časového omezení.
Zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center
s prodejní plochou přesahující 5 000 m2.









Nařizuje se, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:
 je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
 prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.
Nařizuje se, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným
prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny
jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce.
Zakazuje se:
 provoz heren a kasin,
 provoz autoškol,
 provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob
s oprávněním řidiče taxislužby,
 provoz samoobslužných prádelen a čistíren,
 přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů,
 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní
sportoviště.
Zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování
v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních. Tento zákaz se
nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:
 osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 cizincům do doby opuštění území ČR a cizincům s pracovním povolením na území ČR,
 osobám, kterým z důvodu předchozího pobytu v zahraničí nařídil orgán ochrany
veřejného zdraví karanténu.

Veřejné zdraví

UV č. 379 ze dne 1.
4. 2020

vydání mimořádného opatření MZ k vyčlenění lůžek pro
pacienty s COVID-19, jimž jsou poskytovány sociální služby

Účinnost opatření MZ od 2. 4. 2020
Vláda
Bere na vědomí vydání mimořádného opatření MZ, č.j. MZDR 14481/2020-1/MIN/KAN ze dne 1. 4.
2020, uvedeného v příloze tohoto usnesení, kterým se hejtmanům a primátorovi HMP s účinností
ode dne 2. dubna 2020 nařizuje vyčlenit ve zdravotnických zařízeních na území každého kraje a HMP
prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou poskytovány sociální služby, u kterých se
prokázalo onemocnění COVID-19, alespoň v rozsahu 60 lůžek na 100 000 obyvatel kraje nebo HMP, a
to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto prostory
byly zřetelně označeny.

Ekonomika

návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor
sloužících podnikání
Účinnost od 1. 4. 2020

UV č. 380 ze dne 1.
4. 2020

Vláda
Schvaluje návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2
na nájemce prostor sloužících podnikání;
Ukládá MPO a MD vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;
Žádá:



předsedu PSP ČR, aby rozhodl, že návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto usnesení bude
projednán ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze,
 předsedu SP ČR, aby SP ČR projednal návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto usnesení
ve zkráceném jednání;
návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb.,
UV č. 381 ze dne 1. o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o
Ekonomika
4. 2020
doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním
úřadu
Účinnost od 1. 4. 2020
Vláda
Schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se
státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění
pozdějších předpisů;
Ukládá MPO a MD vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;
Žádá



předsedu PSP ČR, aby rozhodl, že návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto usnesení bude
projednán ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze,
předsedu SP ČR, aby SP ČR projednal návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto usnesení
ve zkráceném jednání;

