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ZÁKON

ze dne 10. května 2020

o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření
a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

na území České republiky

Parlament se usnesl na tomto zákoně České
republiky:

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje pravomoc orgánu Policie
České republiky a strážníka obecní policie projednat
příkazem na místě vybrané přestupky podle zákona
o ochraně veřejného zdraví a krizového zákona,
které postihují porušení povinností stanovených kri-
zovými opatřeními a mimořádnými opatřeními na-
řízenými z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru označovaného
jako SARS CoV-2 na území České republiky.

§ 2

Zvláštní ustanovení
o ukládání pokuty příkazem na místě

(1) Orgán Policie České republiky a strážník
obecní policie může příkazem na místě uložit pokutu

za přestupek podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona
o ochraně veřejného zdraví, pokud byl spáchán ne-
splněním povinnosti uložené mimořádným opatře-
ním vydaným v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na
území České republiky.

(2) Orgán Policie České republiky a strážník
obecní policie může příkazem na místě uložit pokutu
za přestupek podle § 34 odst. 1 písm. a) krizového
zákona, pokud byl spáchán porušením povinnosti
strpět omezení vyplývající z krizového opatření sta-
noveného v souvislosti s prokázáním výskytu koro-
naviru označovaného jako SARS CoV-2 na území
České republiky.

§ 3

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. dubna 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb.,
o údajích centrálního registru administrativních budov

Vláda nařizuje podle § 65 odst. 2 zákona č. 219/
/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystu-
pování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/
/2016 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrál-
ního registru administrativních budov, se mění takto:

1. V § 4 odst. 4 a v § 6 odst. 1 a 2 se slovo
„neveřejný“ zrušuje.

2. V § 7 se slovo „neveřejném“ zrušuje.

3. V příloze č. 1 se v textu odkazu č. 3 slova
„neveřejném a veřejném“ zrušují.

4. V příloze č. 2 se v textu odkazu č. 4 slova
„neveřejném a veřejném“ zrušují.

5. V příloze č. 2 části „Vysvětlení zkratek“ se
slova „Registr územní identifikace, adres“ nahrazují
slovy „Registr územní identifikace, adres a nemovi-
tostí“.

6. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 41/2017 Sb.
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7. V přílohách č. 4 až 6 se v textech odkazů č. 2
slova „neveřejném a veřejném“ zrušují.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2020.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 7. května 2020

o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
vydaný výměrem MF č. 01/2020

Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že dne 20. dubna 2020 vydalo výměr MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží
s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020.

Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 6/2020 dne 22. dubna 2020 a nabyl účinnosti
22. dubna 2020.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 12. května 2020

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 19. září 2020 nové volby do zastupitelstva
obce:

obec okres kraj

Dlažkovice Litoměřice Ústecký

Ministr:

Hamáček v. r.
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