
Připomínky k novele zákona o ochraně veřejného zdraví 
 
Navrhovaná novela zákona o ochraně veřejného zdraví významně rozšiřuje zásahy do práv 
a svobod, přičemž tyto pravomoci svěřuje ministrovi. To považujeme za velmi rizikové a 
navrhujeme tedy alespoň tyto změny: 
 
A) Ustanovení, která nepatří do režimu zákona o ochraně veřejného zdraví, tzn. 
vyprazdňují ústavní zákon o bezpečnosti ČR a krizový zákon: 
 
Níže uvedená opatření podstatným způsobem zasahují do základních práv, jejich nařízení 
by mělo být možné jen ve zvláštním dočasném režimu, který by mohl trvat jen se souhlasem 
Sněmovny. 
 
e) zákaz nebo omezení činností nebo poskytování služeb, jejichž prostřednictvím by          
mohlo být šířeno infekční onemocnění, a to  

1. činnosti obchodní nebo výrobní provozovny nebo provoz obchodního centra, 
 

Problém: blanketní možnost plošného omezení nebo zákazu maloobchodu a výroby. 
 
f) zákaz nebo omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, jejichž         
prostřednictvím by mohlo být šířeno infekční onemocnění, včetně stanovení počtu          
fyzických osob, které se jich mohou účastnit 
 
Problémy:  
1) Chybí ohraničení v podobě max. počtu osob, lze tak zakázat shromáždění libovolně velká. 
2) Chybí výjimka pro shromáždění dle shromažďovacího zákona. 
 
Výše uvedená opatření by mohla být přijímána v tzv. stavu pandemické nouze, který by byl               
zvláštním typem obecného nouzového stavu, jak jsme již uvedli v dopisu členům vlády z 30.               
4. a v doporučení v rámci projektu NEZHASÍNAT! z 27. 4. 2020. V takovém případě by                
nebylo nutné pro nařízení výše uvedených opatření vyhlašovat nebo prodlužovat          
nouzový stav.  
 
B) Ustanovení, která by měla vydávat vláda se souhlasem Sněmovny 
 
Níže uvedená ustanovení mohou zasahovat do základních práv, především pokud budou           
celostátní a dlouhodobá. Je namístě, aby je vydával orgán s větší legitimitou, tzn. vláda, a aby                
podléhala souhlasu Sněmovny. 
 
e) zákaz nebo omezení činností nebo poskytování služeb, jejichž prostřednictvím by          
mohlo být šířeno infekční onemocnění, a to  

1. (...) 
2. provozování přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny,  
3. provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, poskytování       

kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb nebo       
provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, nebo výroba          
kosmetických přípravků, 

https://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/archiv-novinek/nezhasinat-3-lepsi-dlouhodobou-alternativou-k-nouzovemu-stavu-je-specialni-pandemicky-zakon


 
Problém: Umožnění celostátního a časově neohraničeného zákazu nebo omezení řady          
rizikových provozů. 
 
f) zákaz nebo omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, jejichž         
prostřednictvím by mohlo být šířeno infekční onemocnění, včetně stanovení počtu          
fyzických osob, které se jich mohou účastnit, a to 

1. divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých představení, 
2. sportovních, kulturních, vzdělávacích, náboženských, spolkových, tanečních,      

tradičních a jim podobných akcí a jiných shromáždění, nejde-li o schůze, zasedání            
a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných            
nebo soukromých osob, které se konají na základě zákona,  

3. výstav, slavností, poutí, ochutnávek, trhů a veletrhů, 
 
Problém: Umožnění celostátního a časově neohraničeného zákazu shromáždění. 
 
m) nařízení používání ochranných, mycích, čistících nebo dezinfekčních prostředků a          
dalších protiepidemických opatření, 
 
Problém: celostátnost/plošnost opatření. 


