
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. března 2020 č. 293 

 
 

o změně usnesení vlády ze dne 19. března 2020 č. 257,  
o Cíleném programu podpory zaměstnanosti 

 

Vláda 

mění usnesení vlády ze dne 19. března 2020 č. 257, o Cíleném programu podpory 
zaměstnanosti tak, že 

1. bod I nově zní „schvaluje“, 

2. 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,   

3. 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, 

4. 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 10666/2020-1/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, 

5. 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 pozdějších 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, 

6. 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, 
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7. 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, 

8. 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.“,  

9. 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“,  

10. v části Provedou: ruší slova „místopředsedkyně vlády a ministryně financí“. 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 


