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Návrh změn:

1. V § 3 se za odst. 3 vkládají nové odst. 4 a 5, které zní
(4) V případě nařízení mimořádných opatření podle § 2 odstavce 2, písm. a), b), c), d) e) a f)
vláda neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu. Poslanecká sněmovna může tato opatření
svým usnesením zrušit a to nejpozději do 10 dnů od jejich nařízení ministerstvem.
(5) Opatření podle § 2 odstavce 2, písm. a), b), c), d) e) a f) mohou být nařízena nejvýše na
dobu 30 dní. Uvedená doba se může prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké
sněmovny. Účinnost těchto opatření končí uplynutím doby, na kterou byla nařízena, pokud
ministerstvo nebo Poslanecká sněmovna nerozhodnou o jejich zrušení před uplynutím této
doby.
Dosavadní odstavce 4, 5, 6 a 7 se přečíslují na 6, 7, 8 a 9.

2. V § 3 odst. 9 zní:
(9) Pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání mimořádného opatření podle § 2,
ministerstvo jej bezodkladně zruší nebo změní; v případě změny mimořádného opatření podle
§ 2 se odstavce 1 až 8 se použijí obdobně, v případě zrušení mimořádného opatření podle § 2
se použije odstavec 8 obdobně.

3. V § 4 se v poslední větě nahrazuje číslovka „5“ číslovkou „7“.

Odůvodnění:
Pozměňovací návrh upravuje povinnost vlády resp. ministerstva zdravotnictví informovat
neprodleně o přijatých opatřeních podle § 2 odstavce 2, písm. a), b), c), d) e) a f) Poslaneckou
sněmovnu, která má právo tato opatření do desíti dnů zrušit. Vychází se z přihlédnutí k obecné
povaze těchto opatření, která velmi významně omezují základní ústavní práva a svobody
definované Listinou základních práv a svobod, především svobodu pohybu, svobodu podnikání
a svobodu shromažďování. Předkladatel je přesvědčen, že respekt k základním právům a
svobodám musí platit v čase „normálním“ i „mimořádném“. Opatření obecné povahy, uváděná
v návrhu zákona, neomezují práva toliko úzkého okruhu adresátů, nýbrž restriktivně dopadají
na všechny obyvatele České republiky a vyznačují se všeobecným a celostátním dopadem.
Navrhovaná úprava přitom respektuje potřebu činit mimořádná opatření za účelem likvidace
pandemie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku bezodkladně, proto by v tomto
nastavení nemělo docházet k žádnému zdržování realizace předmětných opatření.

V souladu s čl. 68, odst. 1 Ústavy ČR, který hovoří o odpovědnosti vlády vůči Poslanecké
sněmovně, je předkladatel přesvědčen, že je na místě v tomto případě žádat vládu o neprodlené
informování sněmovny o uvedených opatřeních. Ta tak bude mít čas se s těmito opatřeními
seznámit. S ohledem na možnou intenzitu a rozsah zásahu do základních lidských práv se
sněmovně následně svěřuje taková opatření v předem definované časové lhůtě zrušit.
Poslanecká sněmovna si tak uchovává základní princip demokratického zřízení, totiž kontrolu
moci zákonodárné vůči moci výkonné.

Platné znění s vyznačením změn
§3
Nařízení mimořádných opatření
(1) Mimořádné opatření podle § 2 ministerstvo nařídí pouze v nezbytně nutném rozsahu a na
nezbytně nutnou dobu.
(2) V odůvodnění mimořádného opatření podle § 2 se zohlední aktuální epidemiologická
situace na základě hodnocení rizik.
(3) Mimořádná opatření podle § 2 nařídí ministerstvo po předchozím souhlasu vlády.
(4) V případě nařízení mimořádných opatření podle § 2 odstavce 2, písm. a), b), c), d) e) a
f) vláda neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu. Poslanecká sněmovna může tato
opatření svým usnesením zrušit a to nejpozději do 10 dnů od jejich nařízení
ministerstvem.
(5) Opatření podle § 2 odstavce 2, písm. a), b), c), d) e) a f) mohou být nařízena nejvýše na
dobu 30 dní. Uvedená doba se může prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké
sněmovny. Účinnost těchto opatření končí uplynutím doby, na kterou byla nařízena,
pokud ministerstvo nebo Poslanecká sněmovna nerozhodnou o jejich zrušení před
uplynutím této doby.
(4 6) V případě nebezpečí z prodlení může ministerstvo nařídit mimořádná opatření podle § 2 i
bez předchozího souhlasu vlády. Pokud vláda s mimořádným opatřením nařízeným podle věty
první nevysloví do 48 hodin od jeho vyhlášení souhlas, opatření pozbývá platnosti uplynutím
této lhůty. 3
(5 7) Usnesení, kterým vláda vyslovila souhlas s mimořádným opatřením podle § 2, vláda
neprodleně zveřejní na svých internetových stránkách a v hromadném informačním prostředku.
Stejným způsobem vláda neprodleně zveřejní i informaci o tom, že nevyslovila souhlas s
mimořádným opatřením nařízeným podle odstavce 4.
(6 8) Mimořádné opatření podle § 2 vydá ministerstvo jako opatření obecné povahy, a to bez
řízení o návrhu opatření obecné povahy. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyvěšení na

úřední desce ministerstva, nestanoví-li ministerstvo pozdější den nabytí jeho účinnosti.
Mimořádné opatření se vyvěšuje na dobu nejméně 15 dnů. Ministerstvo zašle toto opatření též
krajským hygienickým stanicím, které jsou povinny jej bezodkladně vyvěsit na svých úředních
deskách na dobu nejméně 15 dnů.
(7) Pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání mimořádného opatření podle § 2,
ministerstvo jej bezodkladně zruší nebo změní; v případě změny mimořádného opatření podle
§ 2 se odstavce 1 až 6 se použijí obdobně, v případě zrušení mimořádného opatření podle § 2
se použije odstavec 6 obdobně.
(9) Pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání mimořádného opatření podle §
2, ministerstvo jej bezodkladně zruší nebo změní; v případě změny mimořádného
opatření podle § 2 se odstavce 1 až 8 se použijí obdobně, v případě zrušení mimořádného
opatření podle § 2 se použije odstavec 8 obdobně.

§4
Mimořádná opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví
Zmocnění ministerstva k vydávání mimořádných opatření podle § 69 a 80 odst. 1 písm. g)
zákona o ochraně veřejného zdraví není tímto zákonem dotčeno. Při vydávání mimořádných
opatření podle § 69 odst. 1 písm. b) nebo i) zákona o ochraně veřejného zdraví, jejichž účelem
je likvidace epidemie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku a které mají
celostátní působnost, se použije § 3 odst. 1 až 5 7 obdobně.

