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Aktualizace vývoje legislativního prostředí v souvislosti s nákazou
COVID-19
v České republice
Podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České
republiky, vláda prodlužuje do 30. dubna 2020 nouzový stav vyhlášený
usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro
území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České
republiky od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, které bylo
vyhlášeno pod č. 69/2020 Sb. Ten byl na základě souhlasu Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky uděleným jejím usnesením ze dne 7.
dubna 2020 č. 1012 prodloužen do 30. dubna 2020.
Podrobné souhrnné informace o přijatých opatřeních na:
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

Aktualizace k 09:00 hod dne 22.4.2020
123) zákony projednávané na 45. schůzi Poslanecké sněmovny dne 21.4.2020








Souhlas s vládním návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o
spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem
koronaviru SARS CoV-2 - větší časový prostor pro subjekty zabývající se výrobou,
dovozem a vlastním prodejem cigaret, aby mohly za ztížených podmínek současné
krize provést stažení cigaret s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě spotřební daně
účinné, resp. použitelné do 29. února 2020 (tabákové nálepky označené písmenem
„V“) z trhu – prodloužení lhůty o 1 měsíc
Souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o
některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými
opatřeními při epidemii v roce 2020 - výše ošetřovného za kalendářní den činí od 1.
dubna 2020 do 30. června 2020 80 % denního vyměřovacího základu, nejdéle však
do 30. června 2020. Do tohoto zvýšení budou zahrnuty i případy ošetřování a péče z
jiných důvodů než uzavření škol; podpůrčí doba 9, resp. 16 kalendářních dnů se
u těchto jiných případů ošetřování nemění
schválení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné
zdravotní pojišťovně České republiky, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních,
oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, - vrácený Senátem, obsahem je zavedení transparentního určení obsazování správních a dozorčích
rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven tak, aby takový způsob odpovídal
nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl ÚS 21/15 a uspořádání systému veřejného
zdravotního pojištění v České republice.
schválení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a další související
zákony - vrácený Senátem, - hlavním cílem navržené novely je v oblasti poskytování
stravovacích služeb a materiálů a předmětů přicházejících do styku
s potravinami adaptace zákona o ochraně veřejného zdraví na nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 625/2017 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a
implementace terminologie používané potravinovým právem, zejména nařízením
Evropského parlamentu a Rady. - dále zjednodušit legislativní požadavky pro
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prodejce použitého zboží, a to zejména kojeneckého a dětského oblečení a obuvi
pro děti 3 let, - rozšíření požadavků na jakost vody o ukazatele „mnohobuněčné
organismy“ u přírodních koupališť a které dosud nebyly předmětem zákonné
úpravy, - a další úpravy vyplývající z aplikační praxe
další předložené návrhy zákonů či zákony vrácené senátem nebyla 21.4.2020
projednány

122) studie kolektivní imunity





MZdr spouští studii, která má zjistit úroveň kolektivní imunity v české populaci vůči
onemocnění způsobené covid-19.
Testováno bude zhruba 27 tisíc lidí z různých, pečlivě vybraných skupin obyvatelstva
ve čtyřech lokalitách (v Praze, Brně a okolí, Olomouci a okolí a Litoměřicích).
Odběry začnou 23. Dubna
Studie se netýká ORP Mladá Boleslav

121) zrušení MO MZdr – čj. 4618/2020-2/MIN/KAN, 16518/2020-1/MIN/KAN,
6771/2020-2/MIN/KAN a 10384/2020-2/MIN/KAN ze dne 21.4.2020


již jsem informoval v souvislosti s usnesením vlády č. 439 z 20.4.2020 viz bod 117
Aktualizace z 21.4.2020 (přímé lety Čína, víza Čína a Honkong, vývoz desinfekčních
prostředků a víza Teherán)
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