ZÁKON
ze dne ………..2020,
kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon 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
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna krizového zákona
Čl. I
Zákon 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.
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., se mění takto:
1.

V § 6 odstavec 4 zní:

„(4) Povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. c) lze uložit pouze tehdy, pokud nelze tyto
činnosti a věci zajistit smluvně, subjekt plnění klade zjevně finančně a časově nevýhodné
podmínky nebo plnění odmítne a přitom hrozí nebezpečí z prodlení. Pokud je povinnost podle
odstavce 1 písm. c) uložena žáku či studentovi podle zákona č. 561/2004 Sb. nebo zákona č.
111/1998 Sb., je nutný předchozí souhlas ministra školství.“.
2.

V § 14 odstavec 6 zní:

„(6) Hejtman v době nouzového stavu a stavu ohrožení státu zajišťuje provedení
stanovených krizových opatření v podmínkách kraje. Správní úřady se sídlem na území kraje a
právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit.
Dále je oprávněn nařídit provedení krizových opatření podle odstavce 4, pokud obdobná
opatření nebyla nařízena vládou. Pokud je povinnost podle odstavce 4 písm. a) nařízena žáku
či studentovi podle zákona č. 561/2004 Sb. nebo zákona č. 111/1998 Sb., je nutný předchozí
souhlas ministra školství.“.
3.

V § 29 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny strpět omezení podle
krizového opatření vydaného na základě § 5 písm. e).“.

-24.

V § 33 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Příslušník Policie České republiky a strážník obecní policie jsou oprávněni v mezích
své působnosti kontrolovat dodržování krizových opatření.“.
5.

V § 34a odst. 2 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje, na konci odstavce se tečka
nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) nesplní povinnost podle § 29 odst. 9.“.
6.

V § 34b se na konci textu doplňují slova „ , a přestupků podle § 34a odst. 2 písm. d), které
projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.“.

7.

Za § 34b se vkládá nový § 34c, který včetně nadpisu zní:
„§ 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).“.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona 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
Čl. II
Zákon 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, se mění takto:
1.

V názvu zákona se slova „krizových opatření a“ zrušují.

2.

V § 1 se slova „a krizového zákona“ a slova „krizovými opatřeními a“ zrušují.

3.

V § 2 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

