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III. 

Ná v r h  

 

ZÁKON 

 

ze dne …………………. 2021, 

 

kterým se mění zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

 

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. 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., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona 

č. …/2021 Sb. (sněmovní tisk č. 669), se mění takto: 

 

1. § 3 se včetně poznámek pod čarou č. 4 a 5 zrušuje. 

 

2. § 5 až 7 znějí: 

„§ 5  

 (1) Vláda může za stavu nebezpečí, který vyhlásila, na nezbytně nutnou dobu 

a v nezbytně nutném rozsahu omezit 

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, podnikajících fyzických 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.  

 (2) Vláda může za stavu nebezpečí, který vyhlásila, na nezbytně nutnou dobu 

a v nezbytně nutném rozsahu   

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBTNMRHEC)

aspi://module='ASPI'&link='240/2000%20Sb.%252329'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='240/2000%20Sb.%252331'&ucin-k-dni='30.12.9999'


2 

 

a) nařídit evakuaci osob a majetku z vymezeného území,  

b) zakázat vstup, pobyt a pohyb osob na vymezených místech nebo území, 

c) omezit nebo zakázat vstup na území České republiky osobám, které nejsou občany České 

republiky,   

d) nařídit bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování 

staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové 

situace,  

e) nařídit přednostní zásobování  

1. dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení,  

2. ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a složek integrovaného záchranného systému, pokud 

se podílejí na plnění krizových opatření,  

3. prvku kritické infrastruktury, a to v nezbytném rozsahu, 

f) nařídit nasazení vojáků v činné službě a jednotek požární ochrany k provádění krizových 

opatření. 

 

§ 6 

 (1) Za nouzového stavu může vláda vedle opatření uvedených v § 5 odst. 1 na nezbytně 

nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezit8)  

a) právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo 

postiženého krizovou situací,  

b) právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová opatření 

nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění,  

c) právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně znemožnění záchranných 

a likvidačních prací. 

 (2) Vláda může vedle opatření uvedených v § 5 odst. 2 za nouzového stavu  

a) nařídit ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné 

prostředky37), 

b) nařídit bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování 

staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové 

situace,  

c) nařídit povinné hlášení přechodné změny pobytu osob, kterou se rozumí opuštění místa 

trvalého pobytu osoby, k němuž je hlášena v místě, ze kterého byla organizovaně evakuována 

nebo které o své vůli opustila z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví, pokud tato změna 

pobytu bude delší než 3 dny,  

d) přijmout opatření k ochraně státních hranic, k pobytu cizinců nebo osob bez státní 

příslušnosti, v oblasti nebezpečných chemických látek a přípravků, jaderných zařízení a zdrojů 

ionizujícího záření,  

e) nařídit přemístění osob ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody do jiné věznice nebo 

vyloučit volný pohyb těchto osob mimo věznici,  

f) nařídit výkon péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat 

rodiče nebo jiný zákonný zástupce,  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBTNMRHEC)



3 

 

g) zabezpečit náhradní způsob rozhodování o dávkách sociálního zabezpečení (péče), kterými 

se rozumí dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, důchodového zabezpečení, 

státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální péče,9) a o jejich 

výplatě.  

 (3) Vláda za nouzového stavu může zakázat  

a) nabývání peněžních prostředků v cizí měně, cenných papírů a zaknihovaných cenných 

papírů, jejichž emitentem je osoba s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území České 

republiky, jakož i penězi ocenitelných práv a závazků od nich odvozených, za českou měnu,  

b) provádění veškerých plateb z České republiky do zahraničí, včetně plateb mezi poskytovateli 

platebních služeb a jejich pobočkami,  

c) ukládání peněžních prostředků na účty v zahraničí,  

d) prodej cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, jejichž emitentem je osoba s trvalým 

pobytem nebo sídlem v České republice, osobám s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území 

České republiky,  

e) přijímání úvěrů od osob s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území České republiky,  

f) zřizování účtů v České republice osobám s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území České 

republiky a ukládání peněžních prostředků na jejich účty,  

g) provádění veškerých plateb ze zahraničí do České republiky mezi poskytovateli platebních 

služeb a jejich pobočkami.  

 (4) Povinnosti uvedené v odstavci 2 písm. a) 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.  

 (5) Zákazy uložené krizovým opatřením vydaným na základě odstavce 3 se neuplatní, 

jde-li o obchody České republiky nebo České národní banky. Tyto zákazy se dále neuplatní 

na držitele zvláštního povolení, které může být vydáno Českou národní bankou pro dobu 

nouzového stavu z důvodu ohrožení života a zdraví osob a bezpečnosti státu a pro operace, 

které povedou k prokazatelnému zlepšení stavu platební bilance, a to v rozsahu příslušného 

povolení. 

 

§ 7 

 Vláda v době trvání stavu ohrožení státu může vedle opatření uvedených v § 5 a § 6 

odst. 1 až 3 nařídit zvýšenou kontrolní činnost na úseku zabezpečení skladovaných jaderných 

materiálů a zdrojů ionizujícího záření, nebezpečných chemických látek, biologických agens 

a geneticky modifikovaných organismů38).“. 

 

3. V § 8 se za slova „uvedených v“ vkládá text „§ 5,“ a za slova „prostředcích“ se vkládají slova 

„, popřípadě prostřednictvím dalších informačních a komunikačních prostředků,“. 

 

4. Za nadpis Dílu 4 se vkládá nový § 13a, který zní: 

„§ 13a 

 (1) Orgánem vyššího územního samosprávného celku, který rozhoduje o vyhlášení 

stavu nebezpečí, je hejtman kraje nebo primátor hlavního města Prahy (dále jen „hejtman“). 
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(2) Hejtman může za stavu nebezpečí, který vyhlásil, na nezbytně nutnou dobu 

a v nezbytně nutném rozsahu omezit 

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, podnikajících fyzických 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.  

 (3) Hejtman může za stavu nebezpečí, který vyhlásil, na nezbytně nutnou dobu 

a v nezbytně nutném rozsahu 

a) nařídit evakuaci osob a majetku z vymezeného území,  

b) zakázat vstup, pobyt a pohyb osob na vymezených místech nebo území,  

c) nařídit bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování 

staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové 

situace,  

d) nařídit přednostní zásobování  

 1. dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení,  

 2. ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a složek integrovaného záchranného systému, 

pokud se podílejí na plnění krizových opatření,  

 3. prvku kritické infrastruktury, a to v nezbytném rozsahu. 

(4) Rozhodnutí o krizových opatřeních uvedených v odstavci 2 a 3 a se zveřejňují 

v hromadných sdělovacích prostředcích, popřípadě prostřednictvím dalších informačních 

a komunikačních prostředků, a vyhlašují se stejně jako právní předpis vyššího územního 

samosprávného celku. Účinnosti nabývají okamžikem, který se v rozhodnutí stanoví.“. 

 

5. V § 14 se odstavec 4 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5. 

 

6. V § 14 odst. 5 se za slovo „době“ vkládají slova „stavu nebezpečí vyhlášeného vládou,“ 

a slova „odstavce 4“ se nahrazují textem „§ 13a odst. 2 a 3“. 

 

7. V § 14 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

 „(6) Pokud hejtman, nebo jeho náměstek, nemohou v době krizového stavu plnit úkoly 

stanovené tímto zákonem, ministr vnitra převede jejich výkon na předem stanovenou dobu 

na zmocněnce, kterého za tímto účelem jmenuje. O této skutečnosti ministr vnitra bez 

zbytečného odkladu informuje krajský úřad a obce ve správním obvodu kraje a vládu, která 

může rozhodnutí ministra vnitra zrušit nebo nahradit svým rozhodnutím s účinky k okamžiku, 

který se v něm stanoví.“. 
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8. V § 14a se doplňuje odstavec 3, který zní: 

 „(3) Krajský úřad zpřístupní na úřední desce rozhodnutí o 

a) vyhlášení krizového stavu po dobu trvání krizového stavu a  

b) krizovém opatření podle § 13a po dobu platnosti tohoto opatření.“. 

 

9. V § 18 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

 „(5) Pokud starosta nebo místostarosta obce s rozšířenou působností nemohou v době 

krizového stavu plnit úkoly stanovené tímto zákonem, hejtman převede jejich výkon na předem 

stanovenou dobu na zmocněnce, kterého za tím účelem jmenuje. O této skutečnosti hejtman 

bez zbytečného odkladu informuje obec s rozšířenou působností a obce ve správním obvodu 

obce s rozšířenou působností a ministra vnitra, který může rozhodnutí hejtmana zrušit nebo 

nahradit svým rozhodnutím s účinky k okamžiku, který se v něm stanoví.“. 

 

10. V § 21 odstavec 4 zní: 

 „(4) Pokud starosta obce nemůže v době krizového stavu plnit úkoly stanovené tímto 

zákonem, hejtman převede výkon na předem stanovenou dobu na zmocněnce, kterého za tím 

účelem jmenuje. O této skutečnosti hejtman bez zbytečného odkladu informuje obec a ministra 

vnitra, který může rozhodnutí hejtmana zrušit nebo nahradit svým rozhodnutím s účinky 

k okamžiku, který se v něm stanoví.“. 

 

11. § 24a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 55 zní: 

„§ 24a 

Ústřední krizový štáb 

 (1) Ústřední krizový štáb zabezpečuje operativní koordinaci, sledování 

a vyhodnocování stavu realizace opatření přijímaných vládou, ministerstvy a jinými správními 

úřady a orgány územních samosprávných celků při hrozbě vzniku nebo k řešení vzniklé krizové 

situace a spolupracuje s orgány krizového řízení územních správních úřadů a orgány územních 

samosprávných celků.  

 (2) Ústřední krizový štáb dále 

a) zabezpečuje operativní součinnost s orgány krizového řízení mezinárodních organizací,  

b) zabezpečuje posouzení vývoje situace, obsahu a přiměřenosti opatření přijímaných 

správními úřady a orgány územních samosprávných celků a informuje vládu,  

c) posuzuje, projednává a koordinuje přijímání opatření meziresortního charakteru 

navrhovaných ministerstvy,  

d) připravuje vládě návrhy opatření k řešení krizové situace a podklady pro přijímání rozhodnutí 

vyžadujících schválení vládou nebo Parlamentem, 

e) plní další úkoly nezbytné pro řešení krizové situace.  

 (3) Členy Ústředního krizového štábu jsou 

a) ministr vnitra nebo jím pověřený zástupce, 

b) ministr obrany nebo jím pověřený zástupce, 

c) ministr zdravotnictví nebo jím pověřený zástupce, 
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d) ministr financí nebo jím pověřený zástupce, 

e) ministr průmyslu a obchodu nebo jím pověřený zástupce, 

f) další osoby uvedené ve statutu Ústředního krizového štábu. 

 (4) Předseda vlády jmenuje předsedou Ústředního krizového štábu 

a) ministra obrany v případě vnějšího ohrožení nebo plnění úkolů podle Severoatlantické 

smlouvy55), 

b) ministra vnitra v případě jiného ohrožení.  

 (5) Pokud předseda vlády nejmenuje předsedu Ústředního krizového štábu, je předsedou 

Ústředního krizového štábu předseda vlády, místopředsedou Ústředního krizového štábu je 

ministr vnitra. 

 (6) Předseda Ústředního krizového štábu podle charakteru krizové situace jmenuje 

místopředsedu Ústředního krizového štábu z členů vlády nebo členů Ústředního krizového 

štábu. 

 (7) Na zasedání Ústředního krizového štábu mohou být přizvány další osoby, je-li jejich 

přítomnost potřebná. 

 (8) K zajištění činnosti Ústředního krizového štábu vydá vláda statut Ústředního 

krizového štábu a jednací řád Ústředního krizového štábu. 

____________________ 

55) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 66/1999 Sb., o přístupu České republiky k Severoatlantické 

smlouvě.“. 

 

12. V § 27 se odstavec 8 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8. 

 

13. V § 29 odstavec 8 zní: 

 „(8) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny strpět omezení podle 

krizového opatření vydaného na základě § 5 odst. 1 písm. b) nebo § 6 odst. 1 písm. b).“. 

 

14. V § 29 se doplňuje odstavec 9, který zní: 

 „(9) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny strpět omezení a zákazy 

podle krizového opatření vydaného na základě § 6 odst. 2 písm. b), d) nebo f) nebo § 6 odst. 3.“. 

 

15. V § 31 odst. 3 písm. b) se text „písm. a)“ nahrazuje textem „písm. c)“ a slova „a § 14 odst. 4 

písm. f)“ se zrušují. 

 

16. 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.“. 

 

17. V § 34 odst. 3 se číslo „20 000“ nahrazuje číslem „40 000“ a číslo „50 000“ se nahrazuje 

číslem „75 000“. 
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18. 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.“. 

 

19. § 34b včetně nadpisu zní: 

„§ 34b 

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. c).“. 

 

20. V § 36 odstavec 1 zní: 

 „(1) Stát nahradí osobě škodu vzniklou při činnosti orgánu provádějícího nařízená 

krizová opatření nebo cvičení (§ 39 odst. 4) podle tohoto zákona. Škodou se rozumí pouze 

skutečná škoda; nahrazuje se uvedením v předešlý stav, není-li to možné nebo účelné, hradí se 

v penězích. Této odpovědnosti se může stát zprostit, pokud se prokáže, že poškozený si způsobil 

škodu sám.“. 

 

21. V § 36 se odstavec 2 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6. 

 

22. V § 36 odst. 3 se za slovo „škoda“ vkládají slova „podle odstavce 1“ a za slovo „újma“ se 

vkládají slova „podle odstavce 2“. 

 

23. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 38a 

Vztah k zákonu o svobodném přístupu k informacím 

 Informace, které jsou orgány krizového řízení využívány pro přípravu na krizové situace 

a jejich řešení, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit připravenost na krizové situace nebo 

účinnost krizových opatření, informace, jejichž zveřejnění by mohlo vést k ohrožení kritické 

infrastruktury, nebo informace označené jako zvláštní skutečnosti, se podle předpisů 

upravujících svobodný přístup k informacím20) neposkytují.“. 

 

24. V § 39e odst. 4 se text „písm. a)“ nahrazuje textem „písm. c)“. 

 

25. V § 40 odst. 1 se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“. 

 

26. V § 40 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Vláda může v době krizového stavu vydat nařízení, kterým stanoví prodloužení 

lhůty k učinění úkonu, ke splnění povinnosti nebo k provedení úkonu správního orgánu anebo 

prodloužení platnosti vydaných dokladů, osvědčení a jiných veřejných listin.“. 

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 
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ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o integrovaném záchranném systému 

 

Čl. II 

 

V § 18 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, se na začátek odstavce 2 vkládá věta „Český telekomunikační úřad vyhradí 

na základě požadavku Ministerstva vnitra bez výběrového řízení rádiové kmitočty umožňující 

provozování informačních a komunikačních sítí a služeb integrovaného záchranného systému.“ 

a slova „je povinno umožnit“ se nahrazují slovem „umožní“. 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 
 

Čl. III 
 

Zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních 

předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv), ve znění zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 4 písm. g) se za slovo „vlády“ vkládají slova „o vyhlášení stavu nebezpečí a“. 

 

2. V § 22 odst. 1 písm. j) se za slova „předsedy vlády“ vkládají slova „o vyhlášení stavu 

nebezpečí a“. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

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. IV 

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. 
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ČÁST PÁTÁ 

Účinnost 

 

Čl. V 

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2021 s výjimkou čl. III, který nabývá 

účinnosti dnem 1. ledna 2022. 
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