
III. 

 

N á v r h 

  

Z Á K O N 

ze dne …………………….2020 

o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020 

a o změně některých souvisejících zákonů 

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

 

ČÁST PRVNÍ 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PŘI EPIDEMII ONEMOCNĚNÍ COVID-19 

   

§ 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Tento zákon upravuje opatření pro zvládání epidemie onemocnění COVID-19 

způsobené novým koronavirem označovaným jako SARS-CoV-2 (dále jen „epidemie 

COVID-19“) a jejích dopadů na území České republiky. 

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“). 

 

§ 2      

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví 

(1)   Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) může za účelem likvidace 

epidemie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku nařídit mimořádné 

opatření s celostátní působností, kterým přikáže určitou činnost přispívající k naplnění 

uvedeného účelu, nebo zakáže nebo omezí určité činnosti nebo služby, jejichž výkonem 

by mohlo být šířeno onemocnění COVID-19, anebo stanoví podmínky provádění 

takových činností nebo poskytování takových služeb. 

 

(2)  Mimořádným opatřením podle odstavce 1 je  

a) omezení veřejné dopravy nebo stanovení podmínek jejího provozování, 
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b) omezení činnosti obchodní nebo výrobní provozovny nebo provozu 

obchodního centra nebo stanovení podmínek pro jejich provoz, 

c) omezení provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry nebo solária, 

poskytování kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních 

služeb nebo provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, nebo 

stanovení podmínek jejich provozování nebo poskytování, 

d) omezení provozování přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny nebo 

stanovení podmínek pro jejich provoz,  

e) zákaz nebo omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž 

dochází ke kumulaci osob na jednom místě, nebo stanovení podmínek jejich 

konání snižujících riziko přenosu onemocnění COVID-19, včetně stanovení 

maximálního počtu fyzických osob, které se jich mohou účastnit; zákaz nelze 

vztáhnout na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů 

veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob, které se 

konají na základě zákona, a shromáždění podle zákona o právu 

shromažďovacím, 

f) omezení výuky nebo jiného provozu vysoké školy nebo stanovení podmínek 

pro výuku nebo jiný provoz vysoké školy, 

g) příkaz poskytovatelům zdravotních služeb vyčlenit věcné, technické nebo 

personální kapacity ve zdravotnických zařízeních, 

h) zákaz nebo omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních, zařízeních 

sociálních služeb nebo ve věznicích, 

i) příkaz používat ochranné, mycí, čistící nebo dezinfekční prostředky a další 

protiepidemická opatření, 

j) příkaz poskytovatelům zdravotních služeb nebo poskytovatelům sociálních 

služeb v týdenním stacionáři, domově pro osoby se zdravotním postižením, 

domově pro seniory nebo domově se zvláštním režimem poskytnout 

ministerstvu informace z jejich činnosti za účelem nastavení 

protiepidemických opatření. 

 

(3) Osoby, na něž se mimořádné opatření vztahuje, jsou povinny se jím řídit. 

 

§ 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. 
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(4) 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. 

 

(5) 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) 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. 

 

§ 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 obdobně. 

 

§ 5      

Zveřejňování informací 

Ministerstvo zveřejňuje na svých internetových stránkách 

a) aktuální analýzu epidemiologické situace onemocnění COVID-19 a odhad jejího 

vývoje, 

b) data o šíření epidemie COVID-19 v otevřeném a strojově čitelném formátu a 

c) informace o platných a účinných mimořádných opatřeních vydaných podle tohoto 

zákona nebo zákona o ochraně veřejného zdraví, je-li jejich účelem likvidace 

epidemie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku. 
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§ 6      

Realizace mimořádných opatření 

(1)  Pokud je to nezbytné k realizaci mimořádného opatření podle § 2 nebo 

mimořádného opatření podle § 69 zákona o ochraně veřejného zdraví, je-li jeho účelem 

likvidace epidemie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku, požádá orgán 

ochrany veřejného zdraví o součinnost některou ze základních složek integrovaného 

záchranného systému nebo Armádu České republiky. 

(2)  Základní složka integrovaného záchranného systému nebo Armáda České 

republiky součinnost neposkytne, pokud není k poskytnutí způsobilá nebo by 

poskytnutím ohrozila svou činnost. 

 

§ 7      

Koordinace plnění mimořádných opatření 

Ministerstvo může za účelem naplňování mimořádných opatření podle § 2 nebo 

mimořádných opatření podle § 69 zákona o ochraně veřejného zdraví, jejichž účelem je 

likvidace epidemie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku, usměrňovat, 

koordinovat a kontrolovat činnost poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů 

sociálních služeb v týdenním stacionáři, domově pro osoby se zdravotním postižením, 

domově pro seniory nebo domově se zvláštním režimem. 

   

§ 8 

Přestupky 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo nedodrží mimořádné opatření podle § 2. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 

a) 3 000 000 Kč, jde-li o nedodržení mimořádného opatření podle § 2 odst. 2 

písm. a) až g) nebo i), pokud k nedodržení mimořádného opatření podle § 2 

odst. 2 písm. i) došlo při poskytování zdravotních nebo sociálních služeb, 

b) 100 000 Kč, jde-li o nedodržení mimořádného opatření podle § 2 odst. 2 

písm. i) v jiných případech než uvedených v písmenu a), nebo 

c) 50 000 Kč, jde-li o nedodržení mimořádného opatření podle § 2 odst. 2 písm. h) 

nebo j). 
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§ 9 

Společná ustanovení k přestupkům 

(1) Přestupek podle tohoto zákona projednává krajská hygienická stanice. 

(2) Pokuty vybírá orgán, který je uložil. 

(3) Příkazem na místě může přestupek podle tohoto zákona projednávat též orgán 

Policie České republiky nebo strážník obecní policie. 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení 

v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 

§ 10 

V § 1 odst. 1 zákona č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení 

v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, se za slova 

„souvisejících zákonů“ vkládají slova „a podle § 2 zákona č. …/2020 Sb., 

o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020 a o změně 

některých souvisejících zákonů,“. 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti 

v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

§ 11 

          V § 1 odst. 1 zákona č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti 

v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se za slova 

„souvisejících zákonů“ vkládají slova „a podle § 2 zákona č. …/2020 Sb., 

o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020 a o změně 

některých souvisejících zákonů,“. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 
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Změna zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů 

epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, 

oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a 

občanského soudního řádu 

§ 12 

Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie 

koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti 

trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního 

řádu, se mění takto: 

1. V § 1 odst. 2 písm. b) se za slova „o ochraně veřejného zdraví“ vkládají slova „a podle          

§ 2 zákona č. …/2020 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění 

COVID-19 v roce 2020 a o změně některých souvisejících zákonů,“. 

2. V § 1 odst. 2 písm. c) se za slova „o ochraně veřejného zdraví“ vkládají slova „a podle          

§ 2 zákona č. …/2020 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění 

COVID-19 v roce 2020 a o změně některých souvisejících zákonů,“. 

 

ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů 

epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování 

bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a 

v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových 

prostorů v domě s byty 

§ 13 

Zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie 

koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, 

na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti 

s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, 

se mění takto: 

1. V § 1 odst. 2 písm. b) se za slova „o ochraně veřejného zdraví“ vkládají slova „a podle         

§ 2 zákona č. …/2020 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění 

COVID-19 v roce 2020 a o změně některých souvisejících zákonů,“. 

2. V § 1 odst. 2 písm. c) se za slova „o ochraně veřejného zdraví“ vkládají slova „a podle          

§ 2 zákona č. …/2020 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění 

COVID-19 v roce 2020 a o změně některých souvisejících zákonů,“. 
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ČÁST ŠESTÁ 

Změna zákona č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů 

epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání 

§ 14 

Zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie 

koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání, se mění takto: 

1. V § 1 odst. 2 písm. b) se za slova „o ochraně veřejného zdraví“ vkládají slova „a podle        

§ 2 zákona č. …/2020 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění 

COVID-19 v roce 2020 a o změně některých souvisejících zákonů,“. 

2. V § 1 odst. 2 písm. c) se za slova „o ochraně veřejného zdraví“ vkládají slova „a podle          

§ 2 zákona č. …/2020 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění 

COVID-19 v roce 2020 a o změně některých souvisejících zákonů,“. 

 

ČÁST SEDMÁ 

ÚČINNOST 

 

§ 15 

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.  

(2) Ustanovení § 1 až 7 pozbývají platnosti uplynutím dne 31. prosince 2020. 
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