
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 9. dubna 2020 č. 406 

 
k zajištění zvýšených osobních a provozních nákladů krajských hygienických stanic 
a zdravotních ústavů v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace 

ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem 
s označením SARS-CoV-2 

 
Vláda 

I. schvaluje 

1. záměr vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům krajských hygienických static, 
zdravotních ústavů a poskytovatelů zdravotních služeb, kteří jsou státními příspěvkovými 
organizacemi, za mimořádné pracovní výkony související se zvládnutím epidemie nemoci 
COVID-19, 

2. uvolnění finančních prostředků v roce 2020 z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní 
správa, položka Vládní rozpočtová rezerva na změnu systemizace krajských 
hygienických stanic v rámci objemu prostředků na platy ve výši 86 309 900 Kč včetně 
příslušenství, a dále na pokrytí zvýšených nákladů na dohody o pracích konaných mimo 
pracovní poměr ve výši 3 371 760 Kč včetně příslušenství, 

3. uvolnění finančních prostředků v roce 2020 z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní 
správa, položka Vládní rozpočtová rezerva na krytí zvýšených provozních nákladů 
a zvýšených osobních nákladů včetně příslušenství Státního zdravotního ústavu, 
Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem a Zdravotního ústavu se sídlem 
v Ostravě ve výši 75 000 000 Kč, 

4. uvolnění finančních prostředků v roce 2020 z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní 
správa, položka Vládní rozpočtová rezerva na krytí zvýšených provozních nákladů 
Ministerstva zdravotnictví v celkové výši 1 095 000 Kč do rozpočtu kapitoly č. 335 
Ministerstvo zdravotnictví; 

II. ukládá  

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra předložit vládě změnu systemizace podle bodu 
I/2 tohoto usnesení, 

2. ministru zdravotnictví předložit místopředsedkyni vlády a ministryni financí 

a) žádost o rozpočtové opatření podle bodu II/1 tohoto usnesení, 

b) žádost o rozpočtové opatření podle bodu I/2, 3 a 4 tohoto usnesení, 
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3. místopředsedkyni vlády a ministryni financí provést rozpočtové opatření podle bodu II/2 
tohoto usnesení. 

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


