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Platné znění s vyznačením změn souvisejících zákonů

Změna zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv,
ve znění pozdějších předpisů
§ 4e
(1) Správa může na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví a v
souvislosti s plněním úkolů k zajištění ochrany veřejného zdraví9)
poskytnout pro potřeby správního úřadu, orgánu územní samosprávy,
základních složek integrovaného záchranného systému a Armády České
republiky v nezbytném rozsahu pohotovostní zásoby formou jejich
bezúplatného použití. Ustanovení § 14 odst. 7, § 19 odst. 1, § 19b a 19c
zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích1b) se nepoužijí.
(2) Spotřebované pohotovostní zásoby poskytnuté podle odstavce 1
musí být Správě uhrazeny Ministerstvem zdravotnictví.
(3) Pohotovostní zásoby poskytnuté podle odstavce 1, které nebyly
spotřebovány, je příjemce povinen vrátit Správě do 60 dnů ode dne jejich
poskytnutí. Po této lhůtě je příjemce oprávněn užívat poskytnuté
pohotovostní zásoby pouze na základě smlouvy uzavřené se Správou,
popřípadě zápisu1b) pořízeného se Správou. Návrh smlouvy, popřípadě
zápisu, zpracuje Správa na základě žádosti podané příjemcem. Pokud
příjemce žádost v uvedené lhůtě nepředloží, je užívání pohotovostních
zásob neoprávněným použitím majetku, k němuž má Správa příslušnost
hospodařit. V případě nevrácení pohotovostních zásob se postupuje podle
právních předpisů upravujících hospodaření s majetkem státu.
_________________
Zákon č. …/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii
onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů.
9)

…
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Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
§ 62a
Epidemiologické šetření
(1) Příslušné orgány ochrany veřejného zdraví jsou oprávněny provádět
epidemiologické šetření zaměřené zejména na ověření diagnózy a zjištění ohniska
nákazy (§ 65). Osoby jsou povinny sdělit příslušnému orgánu ochrany veřejného
zdraví na jeho výzvu okolnosti důležité v zájmu epidemiologického šetření.
(2) Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice jsou
oprávněny zřídit službu mobilní aplikace pro účely epidemiologického šetření a
zpracovávat osobní údaje o prostorové blízkosti uživatelů, zjištěné vzájemnou
interakcí jejich zařízení, a s tím související informace. Ministerstvo
zdravotnictví je dále oprávněno spravovat a v rozsahu určeném v prováděcím
rozhodnutí Komise (EU) 2019/1765 předávat údaje podle věty první pro
epidemiologické šetření.105)
(3) Krajská hygienická stanice nebo Ministerstvo zdravotnictví může
uzavřít s fyzickou nebo právnickou osobou, která prokáže, že má nastaven
systém pro zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR,
veřejnoprávní smlouvu za účelem přenesení výkonu činností prováděných v
rámci epidemiologického šetření, které spočívají ve zjišťování informací
důležitých pro epidemiologické šetření.
(4) Veřejnoprávní smlouva podle odstavce 3 obsahuje výčet činností,
jejichž výkon má být přenesen, a podmínky jejich výkonu, zejména
a) úpravu úhrady nákladů souvisejících s výkonem přenesených
činností,
b) úpravu ochrany a zpracování osobních údajů,
c) stanovení doby, na kterou je veřejnoprávní smlouva uzavírána,
d) stanovení podmínek a důvodů pro výpověď veřejnoprávní smlouvy.
(5) Na fyzickou osobu vykonávající činnosti na základě veřejnoprávní
smlouvy podle odstavce 3 se vztahuje § 89 obdobně.
…
§ 92n
Přestupky na úseku zajištění plnění oprávnění orgánu ochrany veřejného
zdraví
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku
tím, že
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a) nesplní povinnost podle právního předpisu krajské hygienické stanice vydaného
podle § 85,
b) nesplní povinnost uloženou mimořádným opatřením vydaným podle § 80 odst. 1
písm. g) nebo podle § 82 odst. 2 písm. m) k ochraně zdraví fyzických osob při
epidemii, nebezpečí jejího vzniku, živelné pohromě nebo jiné mimořádné události,
c) poruší dočasný zákaz používání výrobku uložený podle § 80 odst. 5 nebo
nedodrží dočasné pozastavení nebo omezení zvláštního opatření nebo jiného přímo
použitelného předpisu Evropské unie podle § 80 odst. 7,
d) postupuje v rozporu s rozhodnutím vydaným podle § 84 odst. 1 písm. l),
e) nezajistí zpracování hodnocení zdravotních rizik uložené podle § 84 odst. 1 písm.
q),
f) nesplní povinnost pozastavit výkon činnosti uloženou podle § 84 odst. 1 písm. b)
nebo obnoví činnost, která byla pozastavena, zakázána nebo omezena v rozporu s §
84 odst. 2,
g) nesplní povinnost okamžitého uzavření provozovny uloženou podle § 84 odst. 1
písm. r) nebo otevře provozovnu v rozporu s § 84 odst. 3,
h) v rozporu s § 62a nesdělí okolnost důležitou v zájmu epidemiologického šetření,
i) se nepodrobí opatření uloženému podle § 82 odst. 2 písm. l), nebo
j) neumožní zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví nebo přizvané fyzické
osobě realizaci oprávnění podle § 51 odst. 1 písm. c) nebo § 88 odst. 6, 7 nebo 8.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, která má ve vlastnictví,
správě nebo užívání prostor, zařízení nebo pozemek, na nichž má být prováděno
ochranné opatření podle § 68 odst. 1, se dopustí přestupku tím, že v nezbytném
rozsahu neposkytne příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví součinnost při
organizování nebo provádění ochranného opatření.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), f), g), h) nebo
i),
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e),
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c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. j) nebo odstavce 2. (4) Je-li
přestupek podle odstavce 1 písm. b) spáchán opakovaně po nabytí právní moci
rozhodnutí o stejném přestupku, uloží se pokuta do 4 000 000 Kč.
(4) Je-li přestupek podle odstavce 1 písm. b) spáchán opakovaně po
nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, uloží se pokuta do 4 000
000 Kč.

…

§ 93
Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává krajská hygienická stanice,
Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra. Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra
projednává přestupky podle své působnosti stanovené v § 83.

(2) Pokuty vybírá orgán, který je uložil; vymáhá je celní úřad.
(4) Pravomocné rozhodnutí o přestupku podle § 92n odst. 1 písm. b) se
zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.
(5) Přestupek podle § 92n odst. 1 písm. b) je spáchán opakovaně, jestliže
od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl
obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců.

…

Změna zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

§ 163
4
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Další výdaje státního rozpočtu pro školy a školská zařízení zapsaná ve
školském rejstříku

(1) Ministerstvo poskytuje finanční prostředky na úhradu nezbytných
prokazatelných nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních
zkoušek a absolutorií v konzervatoři podle § 113c.
a) krajskému úřadu na zvláštní účet kraje pro školy a školská zařízení, které
nezřizuje ministerstvo, registrované církve nebo náboženské společnosti, kterým bylo
přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy;6) krajský úřad
v přenesené působnosti tyto finanční prostředky přiděluje právnickým osobám
vykonávajícím činnost těchto škol a školských zařízení a o přidělení finančních
prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje,
b) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje
ministerstvo a registrované církve nebo náboženské společnosti, kterým bylo
přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy.6)
(2) Zákon o státním rozpočtu stanoví výše dotací ze státního rozpočtu k
částečné úhradě výdajů na provoz právnických osob vykonávajících činnost škol a
školských zařízení, které zřizují svazky obcí.
(3) Ministerstvo může v průběhu roku se souhlasem vlády stanovit další
finanční prostředky státního rozpočtu na výdaje spojené s činností škol a
školských zařízení nezbytné k naplnění krizového opatření vlády vyhlášeného
podle krizového zákona nebo mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
podle zvláštního zákona, a to pro jednotlivé právnické osoby vykonávající
činnost školy nebo školského zařízení. Ministerstvo stanoví a zveřejní ve
Věstníku
a) podmínky a kritéria pro poskytnutí těchto dalších finančních prostředků a
b) účel, na který může právnická osoba tyto další finanční prostředky použít, a
případné další podmínky, které musí právnická osoba v souvislosti s použitím
těchto dalších finančních prostředků splnit.
(4) Další finanční prostředky podle odstavce 3 ministerstvo poskytuje
postupem podle odstavce 1 a krajský úřad má povinnost je právnickým
osobám poskytnout.

…
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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

§1
Mimořádná opatření při epidemii
(1) Mimořádným opatřením při epidemii se pro účely tohoto zákona rozumí
krizové opatření přijaté vládou České republiky v době nouzového stavu z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako
SARS CoV-2/ a mimořádné opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví na základě
§ 69 odst. 1 písm. i), § 69 odst. 2 a § 80 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a podle § 2 zákona č. …/2021
Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně
některých souvisejících zákonů, k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem, která
se týkají zákazu volného pohybu osob na území České republiky, opatření v oblasti
cest do a ze zahraničí, opatření na státních hranicích České republiky, opatření o
zákazu kulturních, sportovních a dalších akcí, opatření v oblasti maloobchodu,
opatření v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí a omezení v oblasti činnosti
úřadů a samospráv.
…
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
§1
Vymezení pojmů
(1) Nouzovým stavem se pro účely tohoto zákona rozumí nouzový stav
vyhlášený v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky
vládou České republiky v roce 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s
prokázáním výskytu nového koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky.
(2) Mimořádným opatřením při epidemii se pro účely tohoto zákona rozumí
a) krizové opatření podle § 2 písm. c) krizového zákona přijaté vládou České
republiky v době nouzového stavu,
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b) mimořádné opatření vydané v roce 2020 Ministerstvem zdravotnictví na základě §
69 odst. 1 písm. b) nebo § 69 odst. 1 písm. i), § 69 odst. 2 a § 80 odst. 1 písm. g)
zákona o ochraně veřejného zdraví a podle § 2 zákona č. …/2021 Sb., o
mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně
některých souvisejících zákonů, k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS
CoV-2,
c) mimořádné opatření vydané v roce 2020 krajskou hygienickou stanicí na základě §
69 odst. 1 písm. b), § 69 odst. 2, § 82 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. m) zákona o
ochraně veřejného zdraví k zamezení dalšího šíření onemocnění COVID-19
způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2.
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