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N Á V R H    

 

ZÁKON 

ze dne ………. 2021, 

kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ve 

znění pozdějších předpisů a některé další zákony   

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Č Á S T   P R V N Í 

 

Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 

souvisejících zákonů 

Čl. I 

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 237/2004 

Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 

zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 76/2012 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 2 odst. 1 písm. i) se slova „a pro jinou výrobu nevyužívaných“ zrušují. 

2. V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 

„(2) Vláda do 31. března každého kalendářního roku projedná a po případných úpravách schválí 

plán nezbytných dodávek předložený ústředním správním úřadem a plán hospodářské 

mobilizace.“. 

3. V § 6 odst. 1 písm. b) se za slovo „zpracovává“ vkládají slova „a aktualizuje“ a na konci textu 

se doplňují slova „ , který do 31. ledna každého kalendářního roku předloží vládě,“. 

4. V § 13 odst. 1 se slovo „zpracuje“ nahrazuje slovy „zpracovává a aktualizuje“ a na konci textu 

se doplňují slova „ , který do 31. ledna každého kalendářního roku předloží vládě“. 

 

 

Č Á S T   D R U H Á 

 

Změna zákona o krizovém řízení a o změně některých souvisejících zákonů 

Čl. II 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, 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. 
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333/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 

323/2016 Sb., 183/2017 Sb., 205/2017 Sb., se mění takto: 

5. Za § 12a se vkládá nový § 12b, který včetně poznámky pod čarou č. 55) zní: 

„§ 12b 

Ministerstvo obrany 

(1) Ministerstvo obrany za účelem přípravy ozbrojených sil na krizové situace: 

a) koordinuje zapojení ozbrojených složek v jednotlivých krizových plánech podle § 9 

odst. 2 písm. b), a to zejména s ohledem na hybridní rizika identifikovaná v rámci 

plánování podle zvláštního zákona,55) 

b) plní úkoly v oblasti zajišťování produkce věcných prostředků podle požadavků 

ozbrojených sil, a koordinuje meziresortní výměnu informací v této oblasti a výměnu 

relevantních informací v rámci plnění spojeneckých závazků České republiky, 

c) zpracovává seznam věcných prostředků, jejichž výroba musí být za účelem řešení krizové 

situace v určitém objemu zajištěna na území České republiky, a 

d) je oprávněno vyžadovat, shromažďovat a evidovat údaje o zařízeních a výrobních 

kapacitách právnických osob a podnikajících fyzických osob, které produkují věcné 

prostředky podle písm. a), nebo jsou schopny takovou produkci v krátkém čase zahájit. 

(2) Ministerstvo obrany v době trvání nouzového stavu navrhuje vládě uložení povinností podle 

§ 6 odst. 1 písm. c) za účelem zajištění a zachování produkce a zajištění bezpečnosti 

dodávek věcných prostředků dle požadavků ozbrojených sil. 

55) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany, ve znění pozdějších předpisů.“ 

 

 

Č Á S T   T Ř E T Í 

 

Změna rozpočtových pravidel   

 

Čl. III 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., ve znění zákona č. 141/2001 Sb., ve znění 

zákona č. 187/2001 Sb., ve znění zákona č. 450/2001 Sb., ve znění zákona č. 320/2001 Sb., ve znění 

zákona č. 202/2002 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb., ve znění zákona č. 479/2003 Sb., ve znění 

zákona č. 479/2003 Sb., ve znění zákona č. 186/2004 Sb., ve znění zákona č. 257/2004 Sb., ve znění 

zákona č. 482/2004 Sb., ve znění zákona č. 436/2004 Sb., ve znění zákona č. 1/2005 Sb., ve znění 

zákona č. 127/2005 Sb., ve znění zákona č. 377/2005 Sb., ve znění zákona č. 361/2005 Sb., ve znění 

zákona č. 546/2005 Sb., ve znění zákona č. 130/2006 Sb., ve znění zákona č. 230/2006 Sb., ve znění 

zákona č. 138/2006 Sb., ve znění zákona č. 140/2006 Sb., ve znění zákona č. 112/2006 Sb., ve znění 

zákona č. 174/2007 Sb., ve znění zákona č. 270/2007 Sb., ve znění zákona č. 26/2008 Sb., ve znění 

zákona č. 109/2009 Sb., ve znění zákona č. 154/2009 Sb., ve znění zákona č. 214/2009 Sb., ve znění 

zákona č. 417/2009 Sb., ve znění zákona č. 421/2009 Sb., ve znění zákona č. 214/2007 Sb., ve znění 

zákona č. 306/2008 Sb., ve znění zákona č. 139/2010 Sb., ve znění zákona č. 199/2010 Sb., ve znění 

zákona č. 227/2009 Sb., ve znění zákona č. 281/2009 Sb., ve znění zákona č. 427/2010 Sb., ve znění 

zákona č. 30/2011 Sb., ve znění zákona č. 73/2011 Sb., ve znění zákona č. 465/2011 Sb., ve znění 
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zákona č. 366/2011 Sb., ve znění zákona č. 370/2011 Sb., ve znění zákona č. 171/2012 Sb., ve znění 

zákona č. 428/2011 Sb., ve znění zákona č. 456/2011 Sb., ve znění zákona č. 457/2011 Sb., ve znění 

zákona č. 407/2012 Sb., ve znění zákona č. 501/2012 Sb., ve znění zákona č. 303/2013 Sb., ve znění 

zákona č. 344/2013 Sb., ve znění zákona č. 250/2014 Sb., ve znění zákona č. 25/2015 Sb., ve znění 

zákona č. 357/2015 Sb., ve znění zákona č. 320/2015 Sb., ve znění zákona č. 128/2016 Sb., ve znění 

zákona č. 135/2016 Sb., ve znění zákona č. 264/2016 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb., ve znění 

zákona č. 203/2017 Sb., ve znění zákona č. 59/2017 Sb., ve znění zákona č. 367/2017 Sb., ve znění 

zákona č. 92/2018 Sb., ve znění zákona č. 367/2019 Sb., ve znění zákona č. 214/2020 Sb., se mění 

takto: 

6. V § 7 se v odstavci 1 vkládá nové písmeno ab), které včetně poznámky pod čarou č. 53 zní: 

„ab) výdaje na zajištění nezbytných dodávek a mobilizačních dodávek 53). 

53) § 10 odst. 4 a § 13 odst. 3 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové 

stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“ 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

 

ÚČINNOST 

 

 

Čl. IV 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2021. 
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