
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 25. května 2020 č. 568 

 
k návrhu zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku  
na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky 

v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020  
 

Vláda 

I. schvaluje návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti                   
s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020,  ve znění varianty I, s úpravami 
podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedkyně Legislativní rady vlády a podle 
připomínky vlády; 

II. ukládá ministryni práce a sociálních věcí  

1. vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona o prominutí pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými 
zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii                    
v roce 2020, podle bodu I tohoto usnesení, 

2. notifikovat návrh zákona uvedený v bodě I a II/1 tohoto usnesení Evropské komisi jako 
státní podporu podle čl. 107 odst. 2 písm. b) a čl. 107 odst. 3 písm. b) a c) Smlouvy                  
o fungování Evropské unie, a to jako státní podporu ve smyslu bodu 3.1. Dočasného 
rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření 
koronavirové nákazy COVID-19; 

III. navrhuje předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby pro 
projednání vládního návrhu zákona podle bodu I a II tohoto usnesení vyhlásil stav 
legislativní nouze na období od 26. května 2020 do 30. června 2020; 

IV. žádá 

1. předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby rozhodl, že vládní 
návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto usnesení bude projednán ve zkráceném 
jednání v rámci stavu legislativní nouze podle bodu III tohoto usnesení, 

2. předsedu Senátu Parlamentu České republiky, aby Senát Parlamentu České republiky 
projednal vládní návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto usnesení ve zkráceném 
jednání; 

V. pověřuje 

1. předsedu vlády předložit 

a) vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky k dalšímu projednání, 
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b) návrh podle bodu III tohoto usnesení a žádost podle bodu IV/1 tohoto usnesení 
předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 

c) žádost podle bodu IV/2 tohoto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu České republiky, 

2. ministryni práce a sociálních věcí, aby odůvodnila vládní návrh zákona v Parlamentu 
České republiky; 

VI. zmocňuje  předsedu vlády, aby na základě odůvodněné žádosti ministryně práce a 
sociálních věcí pověřil plněním úkolu podle bodu V/2 tohoto usnesení jiného člena vlády. 

Provedou: 
předseda vlády, 

ministryně práce a sociálních věcí 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 
 


