PLATNÉ ZNĚNÍ VYBRANÝCH USTANOVENÍ NOVELIZOVANÝCH ZÁKONŮ
S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN
Platné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb.,
zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 430/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 333/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 320/2015 Sb.,
zákona č. 323/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb. a zákona
č. 277/2019 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
§5
Za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu lze na nezbytně nutnou dobu
a v nezbytně nutném rozsahu omezit8)
a) právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osoby z místa,
na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví,
b) vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku (§ 29 a 31), pokud jde
o nucené omezení práva vlastníka nebo uživatele z důvodu ochrany života, zdraví, majetku
nebo životního prostředí, které jsou ohroženy krizovou situací, přičemž je za toto omezení
poskytnuta přiměřená náhrada,
c) svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého
krizovou situací,
d) právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo
postiženého krizovou situací,
e) právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová opatření
nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění,
f) právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně znemožnění záchranných
a likvidačních prací.
****
§ 29
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby
(1) Na výzvu příslušného orgánu krizového řízení jsou právnické osoby a podnikající
fyzické osoby povinny při přípravě na krizové situace podílet se na zpracování krizových plánů.
V případě, že jde o právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které zajišťují plnění
opatření vyplývajících z krizového plánu, jsou tyto osoby dále povinny zpracovávat plány
krizové připravenosti; plánem krizové připravenosti se pro účely tohoto zákona rozumí plán,
ve kterém je upravena příprava příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby
k řešení krizových situací.
(2) V případě, že zpracovatel krizového plánu zahrne do krizového plánu konkrétní
právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, je tato povinna na žádost hasičského
záchranného sboru kraje za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení bezplatně
poskytnout a aktualizovat požadované podklady uvedené v § 15 odst. 3 a další související údaje.
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Ministerstva, jiné ústřední správní úřady, kraje, obce s rozšířenou působností nebo obce mohou
uzavřít s právnickými osobami a s podnikajícími fyzickými osobami smlouvy ke splnění úkolů
vyplývajících z krizových plánů.
(3) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny poskytnout věcné
prostředky potřebné k řešení krizové situace na výzvu oprávněného orgánu krizového řízení,
pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak22). Poskytnutím věcných prostředků18) nesmí dojít
k narušení funkce prvku kritické infrastruktury.
(4) Dojde-li za krizového stavu k ohrožení života, zdraví nebo hrozí-li škody velkého
rozsahu na majetku nebo životním prostředí, jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby
povinny splnit úkoly, které jdou nad rámec opatření uvedených v krizových plánech, pokud jim
tyto úkoly uloží hejtman nebo starosta obce s rozšířenou působností nebo starosta obce.
(5) Povinnost poskytnout věcný prostředek23) při krizových stavech ukládá právnickým
osobám a podnikajícím fyzickým osobám hejtman. Při nebezpečí z prodlení je oprávněn tuto
povinnost uložit právnické osobě a podnikající fyzické osobě také starosta, který o uložení
povinnosti následně informuje hejtman. Hejtman nebo starosta, který uložil povinnost
poskytnout věcný prostředek, zabezpečí jeho vrácení tomu, jenž věcný prostředek poskytl,
a současně mu vydá potvrzení o využití tohoto prostředku. Potvrzení obsahuje zejména údaje
o uživateli, popřípadě vlastníkovi věcného prostředku, nezbytné identifikační údaje věcného
prostředku, datum a hodinu poskytnutí a vrácení věcného prostředku, stav opotřebení
a poškození, poučení o náhradě a označení orgánu, který potvrzení vydal.
(6) Výkon uložené pracovní povinnosti a pracovní výpomoci se považuje za jiný úkon
v obecném zájmu50).
(7) Na výzvu příslušného správního úřadu je provozovatel stavby, zařízení, prostředku
nebo veřejné infrastruktury, o kterých lze oprávněně předpokládat, že splňují kritéria pro určení
prvku kritické infrastruktury, povinen poskytnout informace nezbytné k určení prvku kritické
infrastruktury a prvku evropské kritické infrastruktury a další součinnost při ochraně kritické
infrastruktury.
(8) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny zdržet se činností
zakázaných krizovým opatřením vydaným na základě § 6 odst. 3.
(9) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny strpět omezení podle
krizového opatření vydaného na základě § 5 písm. e).
***
§ 33
Kontrola
(1) Orgány krizového řízení jsou oprávněny v mezích své působnosti kontrolovat
dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení.
(2) Kontrolu uvedenou v odstavci 1 vykonává u obce hasičský záchranný sbor kraje
v součinnosti s obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u obce s rozšířenou působností
hasičský záchranný sbor kraje v součinnosti s krajským úřadem, u kraje Ministerstvo vnitra
ve spolupráci s příslušným ministerstvem nebo jiným ústředním správním úřadem
a u hasičského záchranného sboru kraje Ministerstvo vnitra.
(3) Kontrolu uvedenou v odstavci 1 vykonává u právnických osob a podnikajících
fyzických osob orgán krizového řízení, který právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě
uložil povinnost vyplývající z krizového plánu.
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(4) V zařízeních zpravodajských služeb, Národního úřadu pro kybernetickou
a informační bezpečnost a Národního bezpečnostního úřadu, kde by kontrolou uvedenou
v odstavci 1 mohlo dojít k ohrožení utajovaných informací nebo bezpečnosti státu, může být
kontrola vykonána jen se souhlasem jejich ředitele. Kontrolu provádí Ministerstvo vnitra.
Nebude-li souhlas udělen, zajistí ředitel, který odmítnul souhlas udělit, výkon kontroly ve své
působnosti a podá do 60 dnů ode dne odmítnutí udělení souhlasu zprávu o jejím výsledku
Ministerstvu vnitra, nestanoví-li Ministerstvo vnitra lhůtu delší. Není-li zpravodajská služba,
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost nebo Národní bezpečnostní úřad
schopen zajistit výkon kontroly ve své působnosti, umožní její výkon Ministerstvu vnitra,
přitom může stanovit zvláštní podmínky způsobu výkonu takové kontroly.
(5) Příslušník Policie České republiky a strážník obecní policie jsou oprávněni
v mezích své působnosti kontrolovat dodržování krizových opatření.
§ 34
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v době krizového stavu nesplní
a) některou z povinností podle § 31 odst. 3 písm. a), b) nebo c),
b) některou z povinností podle § 31 odst. 3 písm. d) nebo e), nebo
c) povinnost podle § 31 odst. 3 písm. f).
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že v rozporu s § 27 odst. 6
a) jako pracovník oprávněný se seznamovat se zvláštními skutečnostmi nezachová mlčenlivost
o nich, nebo
b) jako osoba, která se při plnění úkolů krizového řízení seznámila se zvláštními skutečnostmi,
sdělí zvláštní skutečnost osobě, která není oprávněna se s takovou zvláštní skutečností
seznamovat.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 písm. b) lze uložit pokutu
do 20 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 50 000 Kč za přestupek podle
odstavce 2 písm. a) pokutu do 100 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do
2 000 000 Kč.
(3) Za přestupek podle odstavce 2 písm. b) lze uložit pokutu do 20 000 Kč,
za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b) pokutu do 50 000 Kč, za přestupek podle
odstavce 2 písm. a) pokutu do 100 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu
do 2 000 000 Kč.
§ 34a
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu
s § 29 odst. 1 při přípravě na krizové situace
a) se nepodílí na zpracování krizových plánů, nebo
b) jako osoba, která zajišťuje plnění opatření vyplývajících z krizového plánu, nezpracuje plán
krizové připravenosti.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že
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a) jako osoba zahrnutá v krizovém plánu nesplní povinnost podle § 29 odst. 2,
b) nesplní povinnost podle § 29 odst. 3, nebo
c) nesplní povinnost podle § 29 odst. 8., nebo
d) nesplní povinnost podle § 29 odst. 9.
(3) Provozovatel televizního nebo rozhlasového vysílání se dopustí přestupku tím, že
nesplní povinnost podle § 30.
(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 3 000 000 Kč.
§ 34b
Společné ustanovení k přestupkům
Přestupky podle § 34a projednává hasičský záchranný sbor kraje, s výjimkou přestupků
podle § 34a odst. 2 písm. b), které projednává krajský úřad, a přestupků podle § 34a odst. 2
písm. d), které projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.
§ 34c
Příkaz na místě
Příslušník Policie České republiky a strážník obecní policie může příkazem na
místě uložit pokutu za přestupek podle § 34 odst. 1 písm. a) nebo § 34a odst. 2 písm. d).
Platné znění zákona č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie
postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky, s vyznačením
navrhovaných změn:
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Platné znění zákona č. 243/2020 Sb., s vyznačením navrhovaných změn:
ZÁKON
o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových
opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky
§1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje pravomoc orgánu Policie České republiky a strážníka obecní
policie projednat příkazem na místě vybrané přestupky podle zákona o ochraně veřejného
zdraví a krizového zákona, které postihují porušení povinností stanovených krizovými
opatřeními a mimořádnými opatřeními nařízenými z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky.
§2
Zvláštní ustanovení o ukládání pokuty příkazem na místě
(1) Orgán Policie České republiky a strážník obecní policie může příkazem na místě
uložit pokutu za přestupek podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví,
pokud byl spáchán nesplněním povinnosti uložené mimořádným opatřením vydaným
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území
České republiky.
(2) Orgán Policie České republiky a strážník obecní policie může příkazem na místě
uložit pokutu za přestupek podle § 34 odst. 1 písm. a) krizového zákona, pokud byl spáchán
porušením povinnosti strpět omezení vyplývající z krizového opatření stanoveného
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území
České republiky.
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