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Výboru pro zdravotnictví
č. 21 ze dne 24. února 2021

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
13. FUNKČNÍ OBDOBÍ
VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ
21. USNESENÍ
z 6. schůze, konané dne 24. 2. 2021
k návrhu zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně
některých souvisejících zákonů
Senátní tisk č. 46
Po úvodním slově zástupce předkladatele JUDr. Radka Policara, náměstka pro legislativu a právo MZ
ČR, zpravodajské zprávě senátora Romana Krause a po rozpravě
VÝBOR
I.

doporučuje
Senátu Parlamentu ČR vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími
návrhy, které jsou přílohou tohoto usnesení;

II.

určuje
zpravodajem výboru pro jednání o návrhu zákona na schůzi Senátu senátora Romana
Krause;

III.

pověřuje
předsedu výboru, senátora Romana Krause, aby toto usnesení předložil předsedovi
Senátu Parlamentu ČR.

Roman Kraus v. r.
předseda výboru
Roman Kraus v. r.
zpravodaj výboru

Ivo Trešl v. r.
ověřovatel výboru

Příloha usnesení č. 21 z 6. schůze VZ 24. 2. 2021

Pozměňovací návrh
k návrhu zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně
některých souvisejících zákonů
senátní tisk č. 46/13

1.

V § 2 odst. 2 písm. e) slova „zákaz nelze“ nahradit slovy „zákaz nebo omezení
nelze“.

2. V § 2 doplnit odstavec 4, který zní:
„(4) Mimořádné opatření
a) podle § 2, nebo
b) podle § 69 odst. 1 písm. b) nebo i) zákona o ochraně veřejného zdraví, jehož účelem je
likvidace epidemie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku a které má celostátní
působnost,
může být nařízeno pouze v době stavu pandemické pohotovosti. Skončením stavu pandemické
pohotovosti mimořádná opatření podle věty první pozbývají platnosti.“.
3. V § 3 odst. 3 za slovo „ministerstvo“ vložit slova „ nebo krajská hygienická stanice“.
4. V § 3 odst. 4 za slovo „ministerstvo“ vložit slova „nebo krajská hygienická stanice“.
5.

V § 8 odst. 4
obecním úřadem“.

za

slovo

„působností“

vložit

slova

„

,

orgány

6. V § 16 v § 4e písm. b) slovo „prováděním“ nahradit slovem „provádění“.

obce

s pověřeným

