Komplexní pozměňovací návrh
Sněmovní tisk 859 zní takto:
ZÁKON
ze dne …………………….2021
o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2021
a o změně některých souvisejících zákonů (speciální pandemický zákon)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PŘI EPIDEMII ONEMOCNĚNÍ COVID-19
§1
Úvodní ustanovení
(1) Tento zákon upravuje opatření pro zvládání epidemie onemocnění COVID-19
způsobené novým koronavirem označovaným jako SARSCoV-2 (dále jen „epidemie
COVID-19“) a jejích dopadů na území České republiky.
(2) Po dobu platnosti tohoto zákona platí stav pandemické pohotovosti. Stav
pandemické pohotovosti lze ukončit usnesením Poslanecké sněmovny, se kterým vysloví
souhlas nadpoloviční většina všech poslanců. Usnesení o ukončení stavu pandemické
pohotovosti se vyhlašuje ve Sbírce zákonů.
(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se na stav pandemické pohotovosti
ustanovení jiných zákonů o krizové situaci podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový
zákon“).
(4) V nouzovém stavu, který byl vyhlášen ke zvládání epidemie COVID-19, se
ustanovení § 5, § 6 a § 14 odst. 4 krizového zákona nepoužijí, pokud není při vyhlášení,
prodloužení či změně nouzového stavu výslovně uvedeno jinak.
___
1)
Zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
§2
Mimořádná opatření

(1) Vláda nebo ministerstvo zdravotnictví (dále jen „Ministerstvo“) může ve stavu
pandemické pohotovosti nařídit mimořádné opatření s celostátní nebo regionální
působností, kterým v souladu s tímto zákonem přikáže určitou činnost přispívající ke
zvládání epidemie COVID-19, nebo zakáže nebo omezí určité činnosti nebo služby, které
přispívají k šíření onemocnění COVID-19, anebo stanoví podmínky provádění takových
činností nebo poskytování takových služeb.
(2)Mimořádným opatřením podle odstavce 1, které vydává vláda, je
a) omezení veřejné dopravy nebo stanovení podmínek jejího provozování,
b) omezení vlastnického a užívacího práva právnických, podnikajících fyzických
a fyzických osob k majetku, pokud je za toto omezení poskytnuta přiměřená
náhrada,
c) zákaz či omezení činnosti obchodní nebo výrobní provozovny, poskytování
vymezených služeb, nebo provozu obchodního centra nebo stanovení
podmínek pro jejich provoz včetně podmínek pro pohyb v jejich
bezprostředním okolí,
d) zákaz nebo omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž
dochází ke kumulaci osob na jednom místě, nebo stanovení podmínek jejich
konání snižujících riziko přenosu onemocnění COVID-19, včetně stanovení
maximálního počtu fyzických osob, které se jich mohou účastnit; zákaz nelze
vztáhnout na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů
veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob, které se konají
na základě zákona, a shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím,
e) omezení výuky nebo jiného provozu základní, střední a vysoké školy a
školského zařízení nebo stanovení podmínek pro výuku nebo jiný provoz,
f) nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou vykonávat
rodiče nebo jiný zákonný zástupce,
g) zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezených místech nebo území ve
vymezeném čase,
h) ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout
věcné prostředky,
i) příkaz používat ochranné, mycí, čistící nebo dezinfekční prostředky, dodržovat
rozestupy, využívat možnosti práce z domova, organizačně oddělit skupiny
osob vyskytujících se při provozu současně v uzavřeném prostoru a další
protiepidemická opatření,
j) omezení vstupu na území České republiky osobám, které nejsou občany České
republiky ani osobou jim blízkou a podmínky pro testování či karanténu po
vstupu osob na území České republiky,
k) nařídit přemístění osob ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody do jiné
věznice nebo vyloučit volný pohyb těchto osob mimo věznici,
l) nařídit nasazení vojáků v činné službě a jednotek požární ochrany,
m)nařídit přednostní zásobování
1.dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení,
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n)
o)
p)

q)
r)
s)

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,
nařízení bezodkladného provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav
nebo odstraňování staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení
ohrožení,
omezení práva na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně
znemožnění prací pro zvládnutí epidemie COVID-19,
zabezpečení náhradního způsobu 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, a o jejich výplatě,
povinné testování zaměstnanců a jiných pracovníků v uzavřených prostorách
na přítomnost onemocnění COVID-19,
zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech,
rozhodnutí o přeložení státního zaměstnance na dobu nezbytně nutnou, která
může být delší než 60 dnů v kalendářním roce, bez jeho souhlasu k výkonu
služby v oboru služby, který vykonává, na Ministerstvo, do krajské hygienické
stanice či jiného služebního úřadu, který se podílí na zvládání epidemie a
přípravě nebo vymáhání mimořádných a krizových opatření podle tohoto
zákona.

(3)Mimořádným opatřením podle odstavce 1, které vydává Ministerstvo, je
a) příkaz poskytovatelům zdravotních služeb k vyčlenění lůžek nebo věcných,
technických nebo personálních kapacit ve zdravotnických zařízeních,
b) zákaz nebo omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních, zařízeních
sociálních služeb nebo ve věznicích,
c) stanovení podmínek pro prioritizaci, časovou a místní dostupnost očkovací
látky proti onemocnění COVID-19,
d) příkaz poskytovatelům zdravotních služeb nebo poskytovatelům sociálních
služeb v týdenním stacionáři, domově pro osoby se zdravotním postižením,
domově pro seniory nebo domově se zvláštním režimem poskytnout
ministerstvu informace z jejich činnosti za účelem nastavení
protiepidemických opatření.
(4) Pouze v nouzovém stavu lze vydat a uplatňovat
a)
zákaz v odst. 2 písm. c), d),
b)
omezení podle odst. 2 písm. d), pokud se vztahují se na akce či skupiny s
méně než 50 osobami venku a 10 osobami v uzavřených prostorech,
c)
opatření podle písm. g), h), n), r).
(5) Podmínky činností uvedených v odst. 2 se stanoví tak, aby organizační postupy
při výrobě či poskytování služeb zavedené mimořádnými opatřeními snižovaly
riziko šíření nákazy COVID-19.
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§3
Nařízení mimořádných opatření
(1) Mimořádné opatření podle § 2 se nařídí pouze rozsahu a době, které jsou
nezbytně nutné ke zvládání epidemie COVID-19.
(2) V odůvodnění mimořádného opatření podle § 2 se zohledňuje aktuální
epidemiologický model a konkrétní míra rizika spojeného s vymezenými činnostmi,
oblastmi či jinými charakteristikami a přiměřenost zásahu do práv a oprávněných zájmů
právnických a fyzických osob.
(3) Vláda vydaná opatření nejméně jednou za 6 týdnů přezkoumá.
(4) V případě nebezpečí z prodlení může ministerstvo nařídit mimořádná opatření
podle § 2 odst. 2 namísto vlády. Pokud vláda s mimořádným opatřením nařízeným podle
věty první nevysloví do 48 hodin od jeho vyhlášení souhlas, opatření pozbývá platnosti
uplynutím této lhůty.
(5) Mimořádné opatření podle § 2 a krizové opatření podle § 5 Ústřední krizový štáb
neprodleně zveřejní na internetových stránkách vlády a v hromadném informačním
prostředku. Stejným způsobem se neprodleně zveřejní i informace o tom, že vláda
nevyslovila souhlas s mimořádným opatřením nařízeným podle odstavce 4.
(6) Mimořádné opatření podle § 2 se vydá jako opatření obecné povahy, a to bez
řízení o návrhu opatření obecné povahy. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyvěšení
na úřední desce ministerstva, není-li v něm stanoven pozdější den nabytí účinnosti.
Mimořádné opatření se vyvěšuje na dobu nejméně 15 dnů. Ministerstvo zašle toto
opatření též krajským hygienickým stanicím, které jsou povinny jej bezodkladně vyvěsit
na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů.
(7) Pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání mimořádného opatření
podle § 2, vláda či ministerstvo jej bezodkladně zruší nebo změní; v případě změny
mimořádného opatření podle § 2 se odstavce 1 až 6 použijí obdobně, v případě zrušení
mimořádného opatření podle § 2 se použije odstavec 6 obdobně. Mimořádná opatření
vydaná ve stavu pandemické pohotovosti pozbývají účinnosti také ukončením tohoto
stavu.
(8) Osoby, na něž se mimořádné opatření vztahuje, jsou povinny se jím řídit.

§4
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Mimořádná opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví
Nestanoví-li tento zákon jinak, zmocnění ministerstva k vydávání mimořádných
opatření podle § 69 a 80 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně veřejného zdraví není tímto
zákonem dotčeno. Při vydávání mimořádných opatření podle § 69 odst. 1 písm. b) nebo i)
zákona o ochraně veřejného zdraví, jejichž účelem je zvládání epidemie COVID-19 a
které mají celostátní působnost, se použije § 3 odst. 1 až 8 a § 9 obdobně.
§5
Krizová opatření hejtmana
(1) Hejtman kraje může ve stavu pandemické pohotovosti formou vydání krizového
opatření
a) uložit pracovní povinnost, pracovní výpomoc nebo poskytnutí věcného
prostředku,
b) nařídit bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo
odstraňování staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení,
c) nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou za krizové
situace vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce,
d) nařídit přednostní zásobování
1. dětských, zdravotnických a sociálních zařízení a ozbrojených sil,
2. bezpečnostních sborů nebo složek integrovaného záchranného
systému, podílejících se na plnění krizových opatření
3. prvků kritické infrastruktury,
e) 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, a o jejich výplatě,
f) nařídit zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezených místech nebo území
ve vymezeném čase,
g) rozhodnout o uložení pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné
prostředky.
(2) Na opatření hejtmana se použijí ustanovení uvedená v § 3 odst. 1 až 3, 7 a 8 obdobně.
(3) Krizová opatření dle odst. 1 písm. a), b), f) a g) lze vydat pouze v nouzovém stavu
nebo ve stavu nebezpečí.
§6
Poskytování informací
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(1) Ministerstvo zveřejňuje na svých internetových stránkách
a) aktuální
analýzu epidemiologické
situace onemocnění COVID-19,
epidemiologický model, na základě kterého jsou vydávána opatření, a odhad
vývoje situace,
b) informativní přehled o míře ohrožení obyvatelstva a o opatřeních, která jsou
spojena s různou mírou ohrožení,
c) statistická data o zvládání epidemie COVID-19 a o očkování obyvatelstva v
otevřeném a strojově čitelném formátu,
d) informace o platných a účinných mimořádných opatřeních vydaných podle tohoto
zákona nebo zákona o ochraně veřejného zdraví, je-li jejich účelem likvidace
epidemie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku.
(2) Vláda předloží Poslanecké sněmovně zprávu o opatřeních učiněných ve stavu
pandemické pohotovosti včetně informací o přezkoumání opatření podle § 3 odst. 3, a to
nejméně jednou za 6 týdnů.
§7
Realizace mimořádných opatření
(1)Realizaci mimořádných opatření koordinuje Ústřední krizový štáb.
(2)Pokud je to nezbytné k realizaci mimořádného opatření podle § 2 nebo
mimořádného opatření podle § 69 zákona o ochraně veřejného zdraví, je-li jeho účelem
zvládání epidemie COVID-19, požádá Ústřední krizový štáb nebo orgán ochrany
veřejného zdraví o součinnost některou ze základních složek integrovaného záchranného
systému nebo Armádu České republiky.
(3) Základní složka integrovaného záchranného systému nebo Armáda České
republiky součinnost neposkytne, pokud není k poskytnutí způsobilá nebo by
poskytnutím ohrozila svou činnost.
§8
Koordinace plnění mimořádných opatření
Ministerstvo může za účelem naplňování mimořádných opatření podle § 2 nebo
mimořádných opatření podle § 69 zákona o ochraně veřejného zdraví, jejichž účelem je
zvládání epidemie COVID-19, usměrňovat, koordinovat a kontrolovat činnost
poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb v týdenním
stacionáři, domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory nebo
domově se zvláštním režimem.
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§9
Náhrada škody
(1) Stát je povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné
souvislosti s
a) mimořádnými opatřeními podle § 2, nebo
b) mimořádnými opatřeními podle zákona o ochraně veřejného zdraví, jejichž
účelem je zvládání epidemie COVID-19,
a to právnickým a fyzickým osobám (dále jen „poškozený“). Této odpovědnosti se může
stát zprostit jen tehdy, pokud prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám.
(2)
Nárok na náhradu škody vzniklé při činnosti orgánů provádějících mimořádná
opatření uvedená v odst. 1 může právnická nebo fyzická osoba uplatnit v listinné nebo
elektronické podobě u Ministerstva financí na předepsaném formuláři, a to ve lhůtě do 12
měsíců od doby, kdy se o škodě dozvěděla, nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo
na náhradu škody zaniká. Ve formuláři se uvede totožnost poškozeného, důvody vzniku
nároku a jeho výše a důkazy, které prokazují vznik nároku, příčinnou souvislost, výši
nároku a počátek plynutí doby, ve které právo zaniká. Vzor formuláře stanoví
Ministerstvo financí prováděcím právním předpisem.
(3)
Konečná výše náhrady škody, vyplacená ministerstvem financí, bude snížena o
dotace, návratné finanční výpomoci či jiné podpory, poskytnuté v souvislosti
s mimořádným opatřením poškozenému státem, resp. za něj jednajícími orgány. Konečná
výše náhrady škody však může být snížena nanejvýše o výši uplatňovaného nároku na
náhradu škody.
(4)

V případě, že
a) poškozený nesouhlasí s výší náhrady škody ve smyslu odst. 1, poskytnuté mu na
základě jím uplatněného nároku, nebo
b) poškozenému nebyla na základě jím uplatněného nároku ve lhůtě 3 měsíců od
jeho uplatnění poskytnuta vůbec žádná náhrada škody,
může se poškozený domáhat náhrady škody u soudu.
(5)
Poskytnutí náhrady škody ve smyslu odst. 1 podle jiných právních předpisů není
tímto zákonem dotčeno, avšak uplatnění nároku na náhradu škody podle odst. 2 je
podmínkou pro případné uplatnění nároku na náhradu škody podle jiných právních
předpisů. Případná náhrada škody přiznaná podle jiných právních předpisů bude snížena
o částku odpovídající náhradě škody poskytnuté Ministerstvem financí podle tohoto
zákona, nejvýše však ve výši odpovídající celkové výši náhrady škody přiznané podle
jiného právního předpisu.
(6)
Promlčecí doba neběží ode dne uplatnění nároku na náhradu škody podle odst. 4
do doby rozhodnutí ministerstva financí o poskytnutí náhrady škody nebo do marného
uplynutí lhůty podle odst. 4 písm. b).
§ 10
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Doplňková státní podpora
Vláda může nařízením stanovit výši doplňkové státní podpory, kterou stát poskytuje
plošně vymezeným skupinám poškozených, a to na základě podílu z dříve dosažených
tržeb či zisků nebo jiným předvídatelným způsobem. Při poskytování doplňkové státní
podpory za stát jedná Ministerstvo financí.
§ 11
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že za trvání stavu pandemické pohotovosti
nesplní
a) povinnost vyplývající z mimořádných opatření dle § 2 odst. 2 písm. a) až h),
dále písm. j), písm. n), písm. o) nebo písm. q) nebo povinnost vyplývající z
mimořádných opatření dle § 2 odst. 3 písm. b),
b) povinnost vyplývající z mimořádných opatření dle § 2 odst. 2 písm. i) nebo r),
nebo
c) povinnost vyplývající z mimořádných opatření dle § 2 odst. 3 písm. c),
d) povinnost vyplývající z krizových opatření dle § 5 odst. 1 písm. a) až c) nebo
f).
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a d) lze uložit pokutu do 20000 Kč, za
přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 10000 Kč a za přestupek podle odstavce 1
písm. c) pokutu do 50000 Kč.
§ 12
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že za trvání stavu
pandemické pohotovosti nesplní
a) povinnost vyplývající z mimořádných opatření dle § 2 odst. 2 písm. a) až d) a
dále písm. g), h), j), m), n) nebo q), nebo povinnost vyplývající z § 2 odst. 3 písm.
a), c) nebo d),
b) povinnost vyplývající z mimořádných opatření dle § 2 odst. 2 odst. e), f) nebo
i), nebo povinnost vyplývající z § 2 odst. 3 písm. b),
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c) povinnost vyplývající z krizových opatření dle § 5 odst. 1 písm. a), b), d) nebo
f),
d) povinnost vyplývající z krizového opatření dle § 5 odst. 1 písm. c).
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a c)lze uložit pokutu do výše 200000 Kč a za
přestupek podle odstavce 1 písm. b) a d) pokutu do 100000 Kč.
___
2)

§ 37aa zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
§ 13
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupek podle tohoto zákona projednává krajská hygienická stanice.
(2) Pokuty vybírá orgán, který je uložil.

(3) Příkazem na místě může přestupek podle tohoto zákona projednávat též orgán
Policie České republiky nebo strážník obecní policie.

§ 14
Soudní přezkum mimořádných opatření
(1) K projednání žaloby podle soudního řádu správního na zrušení mimořádného
opatření podle § 2 je věcně příslušný Nejvyšší správní soud. Žalobu projednává
přednostně.
(2) Kasační stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o žalobě podle
odstavce 1 je nepřípustná.
§ 15
Použití trestních předpisů během stavu pandemické pohotovosti
Je-li spáchán trestný čin v době stavu pandemické pohotovosti, a předpisy trestního práva
s touto okolností spojují použití vyšší trestní sazby nebo ji považují za přitěžující
okolnost, soud k této okolnosti při posuzování trestného činu přihlédne pouze tehdy,
pokud je trestným činem poškozen či ohrožen zájem společnosti na zvládání epidemie
COVID-19.
§ 16
Přechodné ustanovení
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(1) Pokud ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvá nouzový stav vyhlášený v
souvislosti s epidemií COVID-19, považuje se ode dne účinnosti tohoto zákona za
nouzový stav vyhlášený v souladu s tímto zákonem.
(2) Nárok na náhradu škody způsobený během nouzového stavu, který byl vyhlášen
před nabytím účinnosti tohoto zákona a trvá v době nabytí jeho účinnosti, lze uplatnit a
posoudit podle § 9 tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 133/2020 Sb.,o některých úpravách v sociálním zabezpečení
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
§ 17
V § 1 odst. 1 zákona č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, se za slova
„souvisejících zákonů“ vkládají slova „a podle § 2 zákona č. …/2021 Sb.,
o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020 a o změně
některých souvisejících zákonů,“.

ČÁST TŘETÍ
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
§ 18
V § 1 odst. 1 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, se za slova
„souvisejících zákonů“ vkládají slova „a podle § 2 zákona č. …/2021 Sb.,
o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2021 a o změně
některých souvisejících zákonů,“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené,
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oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a
občanského soudního řádu
§ 19
V § 1 odst. 2 písm. b) 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, se za slova „o ochraně veřejného zdraví“ vkládají
slova „a podle § 2 zákona č. …/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii
onemocnění COVID-19 v roce 2021 a o změně některých souvisejících zákonů,“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování
bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a
v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových
prostorů v domě s byty
§ 20
V § 1 odst. 2 písm. b) zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke
zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících
k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem
rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a
nebytových prostorů v domě s byty, se za slova „o ochraně veřejného zdraví“ vkládají
slova „a podle § 2 zákona č. …/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii
onemocnění COVID-19 v roce 2021 a o změně některých souvisejících zákonů,“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání
§ 21
V § 1 odst. 2 písm. b) zákona č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke
zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících
podnikání, se za slova „o ochraně veřejného zdraví“ vkládají slova „a podle § 2
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zákona č. …/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění
COVID-19 v roce 2021 a o změně některých souvisejících zákonů,“.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
§ 22
Na konci § 7 odst. 4 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, se tečka
nahrazuje čárkou a vkládají se slova: „pokud úřad či Policie České republiky vydá takový
pokyn, je-li narušen či ohrožen pokojný průběh shromáždění“.
ČÁST OSMÁ
Změna zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona
§ 23
V § 97e odst. 4 písm. k) zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, se na konci
mění tečka na čárku a vkládá se nové písmeno l), které zní:
„l) zpřístupňování zveřejněného díla na vyžádání podle § 18 odst. 2, včetně
zhotovení jeho rozmnoženiny nezbytné pro takové zpřístupnění, knihovnou podle
knihovního zákona v období, kdy je knihovna uzavřena více než 2 měsíce, uživatelům
knihovny, a to výhradně pro účely vzdělávání nebo výzkumu; toto ustanovení se
nevztahuje na počítačové programy, na díla nebo umělecké výkony zaznamenané na
zvukový nebo zvukově obrazový záznam, na vydané notové záznamy díla hudebního
nebo hudebně dramatického a na díla, jejichž zpřístupňování touto knihovnou je
předmětem jiných licenčních smluv.“

ČÁST DEVÁTÁ
ÚČINNOST
§ 24
(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
(2) Ustanovení § 1 až 13 pozbývají platnosti uplynutím dne 1. 3. 2022.
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