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Ministerstvo vnitra připravilo
novelu krizového zákona.
V souhrnu přinášíme hlavní
navrhované změny.

nouzového stavu).
►

nový § 13a, který upravuje pravomoci hejtmana kraje
nebo primátora hl. města Prahy
o
o

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o kri-

nedotknutelnost osoby a obydlí, omezení vlastnic-

vypouští se bez náhrady celý § 3, který upravuje stav
nebezpečí (z důvodové zprávy vyplývá, že toto vypuš-

kého a užívacího práva, svobody pohybu aj.
►

tění bez náhrady je vyvoláno návrhem na přesunutí

►

stanovení jejich pravomocí (podobných jako má
vláda za stavu nebezpečí) – např. omezení práva na

zovém řízení a o změně některých zákonů:
►

hejtman/primátor rozhoduje o vyhlášení stavu nebezepečí;

rozšiřuje se § 24a o Ústředním krizovém štábu
o

stanovují se práva a povinnosti Ústředního krizo-

stavu nebezpeční z krizového zákona do ústavního zá-

vého štábu – Ústřední krizový štáb např. zabezpe-

kona o bezpečnosti);

čuje operativní součinnost s orgány krizového řízení

změna § 5, 6 a 7, přičemž jsou odlišeny pravomoci vlády

mezinárodních organizací, připravuje vládě návrhy

za stavu nebezpečí, za nouzového stavu a za stavu

opatření, plní další úkoly nezbytné k řešení krizové

ohrožení státu;

situace aj.;

o
o

o

dosavadní úprava stanovovala pravomoci vlády za

o

stanovují se členové Ústředního krizového štábu;

nouzového stavu a stavu ohrožení státu;

o

předseda Ústředního krizového štábu je jmenován

novela nyní například umožňuje omezit právo na

předsedou vlády, kdy se jedná o ministra obrany

nedotknutelnost osoby a obydlí, vlastnické a uží-

v případě vnějšího ohrožení nebo ministra vnitra

vací právo či svobody pohybu za stavu nebezpečí

v případě jiného ohrožení; pokud předseda vlády

(dříve umožněno za nouzového stavu a stavu ohro-

předsedu nejmenuje, je předsedou Ústředního kri-

žení státu);

zového štábu předseda vlády a místopředsedou je

nově je také umožněno omezit nebo zakázat vstup

ministr vnitra;

na území České republiky osobám, které nejsou ob-

o

čany České republiky za stavu nebezpečí (přesunuto z § 7, který upravuje pravomoci za stavu ohroo

vého štábu.
►

přidává se oprávnění Policie České republiky a stráž-

žení státu);

níků obecní policie kontrolovat dodržování krizových

§ 6 pak upravuje pravomoci vlády za nouzového

opatření a uložit příkazem na místě pokutu za některé

stavu (nad rámec opatření za stavu nebezpečí) –

přestupky;

např. omezení práva pokojně se shromažďovat,

►

zvyšují se výše pokut za přestupky;

práva na provozování podnikatelské činnosti,

►

mění se § 36 o náhradě škody

práva na stávku aj.
o

bude vydán statut a jednací řád Ústředního krizo-

o

nově je stát povinen nahradit škodu vzniklou při čin-

§ 7 pak upravuje pravomoci vlády za stavu ohrožení

nosti orgánu provádějícího nařízená krizová opat-

státu (nad rámce opatření za stavu nebezpečí a

ření nebo cvičení, kdy škodou se rozumí pouze
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o

škoda skutečná;
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škoda se nahrazuje uvedením v předešlý stav a po-

našeho nejlepšího přesvědčení a poznatků získaných v době, kdy byl
vela
krizového
zákona\201020_Novela
zá-

kud to není možné nebo účelné, hradí se v peně-

k tématům uvedeným v tomto bulletinu by měly být konzultovány
kona_ver2.docx

zích;
o

ruší se odst. 2, který stanovoval posouzení náhrady
škody podle právních předpisů platných v době
vzniku škody.

►

doplňuje se § 38a, který upravuje vztah k zákonu o svobodném přístupu k informacím, a to tak, že informace,
které jsou využívány pro přípravu na krizové situace
a jejich řešení, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit připravenost nebo účinnost krizových opatření nebo by
mohlo vést k ohrožení kritické infrastruktury nebo jde
o informace označené jako zvláštní skutečnosti, se ne-

tento text dán do tisku. Nicméně konkrétní informace vztahující se

dříve, než na jejich základě bude učiněno jakékoliv rozhodnutí. Informace uvedené v tomto bulletinu současně nelze chápat jako vyčerpávající popis relevantní problematiky a veškerých možných konsekvencí, a nemělo by na ně být plně spoléháno v jakýchkoliv rozhodovacích procesech ani by neměly být považovány za náhražku specifické právní rady, které by byla relevantní pro konkrétní okolnosti.
Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář ani kterýkoliv právník uvedený jako autor těchto informací neodpovídají za jakoukoliv újmu,
která by mohla vzniknout ze spoléhání se na zde uveřejněné informace. Dále si dovolujeme poznamenat, že na některé záležitosti v
tomto bulletinu uváděné mohou existovat různé právní názory z důvodu nejednoznačnosti příslušných ustanovení, a v budoucnu může
převážit jiný než námi uváděný výklad.
Za účelem získání dalších informací kontaktujte, prosím, partnera /
manažera, s nímž jste obvykle ve spojení.

poskytují;
►

ve zmocňovacích ustanoveních se přidává pravomoc
vlády v době krizového stavu vydat nařízení k prodlou-
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žení lhůty k učinění úkonu, splnění povinnosti nebo provedení úkonu správního orgánu anebo prodloužení platnosti vydaných dokladů, osvědčení či jiných veřejných
listin.
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