
PŘEHLED DOPADŮ NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU  

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu právního předpisu 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění 

dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí      

Předkladatel 
Spolupřed- 

kladatel  

Stanovený termín 

předložení vládě, 

v případě návrhu 

vyhlášek předsedovi 

LRV 

Předpokládaný termín 

nabytí účinnosti 

Ministesrtvo kultury    - říjen.2020 říjen/listopad.2020 

 

Transpozice práva EU: Číselné označení právních 

předpisů EU a jejich název v českém znění1 
Termín stanovený pro implementaci 

Navrhovaný zákon přímo nezapracovává 

právo Evropské unie, na úrovni Evropské 

unie neexistuje obecný předpis, který by se 

upravované problematiky přímo týkal.    

      

      

měsíc.rok 

 

2. Definice problému 

Zákon č. 247/2020 Sb.  v rekci na jarní vlnu onemocnění COVID-19, způsobeného novým 

koronavirem SARS-CoV-2 umožnil pořadatelům kulturních akcí v případě zrušení 

plánované kulturní akce z důvodu pandemie, vzhledem k podmínkám, které nastaly bez 

zavinění pořadatele, odložit vrácení vstupného zaplaceného do účinnosti zákona 

zákazníkovi a namísto toho mu nabídnout poukaz na kulturní akci, který bude  zákazník 

moci využít na náhradní akci.  Zákon představoval nouzové řečení a byl časově omezen na 

akce s předpokládaným termínem konání do 31. října 2020. Během léta sice došlo spolu s 

poklesem počtu nakažených osob k uvolnění situace, ale s podzimním nárůstem epidemie 

opět nastává další vlna omezení  kulturních akcí a vývoj do budoucna je značně nejistý. 

Nastává tedy podobný stav jako na jaře letošního roku, který je o to horší vinou 

skutečnosti, že pořadatelé v souvislosti s jarní krizí většinou vyčerpali  své finanční 

                                            

1 V případě, že se jedná o směrnici přijatou legislativním postupem, u které může být postupováno podle čl. 260 odst. 3 

Smlouvy o fungování EU, tato skutečnost se výslovně uvede. 
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rezervy a do současných uzávěrek jdou ekonomicky oslabeni. 

3. Cíl návrhu právního předpisu  

 Cílem navrhované úpravy je nastavit shodné podmínky pro pořadatele kulturních akcí a 

zákazníky, které byly zavedeny zákonem č. 247/2020 Sb. pro další časové období. Je  

navrhováno prodloužení časové působnosti zákona z kulturních akcí konaných do 31. 

října 2020 na kulturní akce, které se mají uskutečnit do 31. března 2021.  

Novela umožní pořadateli odložit vrácení vstupného na akce, které se mají uskutečnit po 

účinnosti novely do 31. března 2021 a budou kvůli epidemii zrušeny.       

4. Odůvodnění varianty přípravy legislativního návrhu  

ANO  Uveďte varianty, které byly zvažovány. 

NE  Uveďte důvody, proč nemohla být alternativní řešení zvažována.  

Byla zvažována varianta zachování současného stavu, což je nevhodné řešení, neboť 

působnost zákona č. 247/2020 Sb. je časově omezena na akce s předpokládaným termínem 

konání do 31. října 2020 a na vstupné zaplacené zákazníkem do účinnosti zákona, tj. do 

19. května 2020. Takže u akcí  rušených v další vlně omezení by režim tohoto zákona byl 

nevyužitelný.  

Jako nosná byla uznána varianta předpokládající přijetí novely zákona č. 247/2020 Sb. , 

která by  časovou působnost zákona prodloužila do 31. března 2021.   

5. Stanovisko předkladatele k zpracování RIA.  

 

ANO  Uveďte varianty, které budou v rámci RIA posuzovány.  

NE  Uveďte zdůvodnění, proč nemá být k legislativnímu návrhu RIA zpracována.  

      

6. Přijetí prováděcích právních předpisů  ANO   NE     

Pokud ano, uveďte okruhy problémů a témat, které by měly prováděcí právní předpisy 

obsahovat.       

 

7. Dotčené subjekty 

      

8. Konzultace  
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9. Dostupná data  

      

 

10. Charakteristika specifických dopadů  

10.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty   ANO     NE     

      

10.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR   ANO     NE     

      

10.3 Dopady na podnikatelské prostředí   ANO     NE     

Navrhovaný zákon má za cíl odvrátit hrozící hromadné úpadky pořadatelů kulturních akcí, 

kterým v souvislosti s dopady pandemie chybí likvidní finanční prostředky, neboť většinu 

prostředků již použili na přípravy, zálohy umělců a dodavatelů souvisejících služeb. Pořadatelé 

jsou nyní ještě více finančně vyčerpáni než na jaře, protože nouzová řešení a přesuny akcí si 

vyžádaly další neplánované náklady. Očekává se pozitivní dopad na podnikatelské prostředí a 

zachování zaměstnanosti v oblasti kultury. Cílem zákona je eliminace některých nežádoucích 

sociálních a ekonomických jevů, které by v případě hromadného úpadku pořadatelů kulturních 

akcí nastaly zejm. v oblasti zaměstnanosti.          

10.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje)   ANO     NE     

      

10.5 Sociální dopady   ANO     NE     

Ochrana pro zvláště zranitelné skupiny zákazníků (držitelé průkazu osoby se zdravotním 

postižením, osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, osoby těhotné, 

osoby čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nebo osoby starší 65 let nebo osamělí 

rodiče pečující o nezaopatřené dítě), kterým je ponechána možnost trvat na vrácení vstupného, 

zavedená  v zákoně č. 247/2020 Sb. je novelou nedotčena. 

Pomoc pořadatelům přispěje k zachování zaměśtnanosti v oblasti kultury, protože na kulturních 

akcích se kromě pořadatelů podílí řada dalších profesí v rámci účinkujících či jako technické 

zázemí. Platební neschopnost pořadatele by měla dalekosáhlé následky pro navazující servis a 

vedla by k dominovému efektu v celém odvětví kultury. Cílem zákona je eliminace některých 

nežádoucích sociálních a ekonomických jevů, které by v případě hromadného úpadku 

pořadatelů kulturních akcí nastaly zejm. v oblasti zaměstnanosti.      

10.6 Dopady na spotřebitele   ANO     NE     

Možnost pořadatele odložit vrácení zaplaceného vstupného na klulturní akci, která se vinou 
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pamdemie nemůže uskutečnit, a namísto toho zákazníkovi-spotřebiteli nabídnout poukaz na 

kulturní akci, který bude moci zákazník využít na náhradní akci, představuje jisté omezení 

zákazníka v tom směru, že namísto standardního vyrovnání vrácením zaplaceného vstupného 

nebo formou změny smlouvy zákon stanoví jiný způsob narovnání. Navrhované opatření 

umožňuje zákazníkům přesunout návštěvu kulturní akce na pozdější vhodnější dobu a získat za 

vynaložené peníze obdobnou kulturní akci.      

10.7 Dopady na životní prostředí   ANO     NE 

      

10.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů   ANO    

 NE     

      

10.9 Dopady na výkon státní statistické služby   ANO     NE     

      

10.10 Zhodnocení korupčních rizik   ANO     NE     

      

10.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu   ANO     NE     

      

 

11. Kontakty na zpracovatele 

 Mgr. Jan Hubka, ředitel odboru legislativního a právního, Ministerstvo kultury, tel. 257 

085 324, jan.hubka@mkrc.cz  
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