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ZÁKON

ze dne 13. května 2020

o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného
jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje některá opatření v oblasti
kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kultur-
ních akcí (dále jen „kulturní akce“) v souvislosti s epi-
demií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2.

§ 2

Působnost

Tento zákon se použije na kulturní akce s před-
pokládaným termínem konání do 31. října 2020.

§ 3

Ochranná doba

(1) Ochranná doba je doba, o kterou se odkládá
povinnost pořadatele kulturní akce podle § 2 (dále
jen „pořadatel“) k vrácení vstupného za kulturní akci
podle § 2 uhrazeného zákazníkem nebo v jeho pro-
spěch před nabytím účinnosti tohoto zákona.

(2) Ochranná doba počíná běžet dnem ozná-
mení pořadatele o zrušení kulturní akce prostřednic-
tvím hromadných sdělovacích prostředků a končí
dnem 31. října 2021, neskončí-li podle tohoto zá-
kona dříve.

Poukaz na kulturní akci

§ 4

(1) Zákazník může do 31. března 2021 požádat
pořadatele o poukaz na kulturní akci (dále jen „po-
ukaz“). Pořadatel je povinen poukaz vydat nejméně
v hodnotě uhrazeného vstupného.

(2) Poukaz je platný po dobu trvání ochranné
doby.

(3) Poukaz obsahuje zejména

a) peněžní částku odpovídající nejméně hodnotě
uhrazeného vstupného a

b) obchodní firmu nebo název nebo jméno a pří-
jmení pořadatele, jeho identifikační číslo osoby
a adresu sídla.

(4) Pořadatel vydá zákazníkovi poukaz v listin-
né podobě; v elektronické podobě je možné poukaz
zákazníkovi vydat, jestliže byla původní smlouva
uzavřena prostředky komunikace na dálku nebo
s tím zákazník vyslovil souhlas.

§ 5

(1) Po dobu trvání ochranné doby nabídne na
základě poukazu pořadatel zákazníkovi náhradní
kulturní akci. Pořadatel nesmí požadovat od zákaz-
níka nad rámec poukazu doplacení případného roz-
dílu v ceně vstupného oproti původní smlouvě.

(2) Ochranná doba končí, jestliže pořadatel

a) nevydal zákazníkovi poukaz do 1 měsíce od
jeho žádosti nebo

b) nenabídl zákazníkovi do 6 měsíců od vydání
poukazu náhradní kulturní akci s termínem ko-
nání do 31. října 2021.

(3) Je-li zákazníkem osoba, která je ke dni
oznámení pořadatele o zrušení kulturní akce držite-
lem průkazu osoby se zdravotním postižením1),
osoba vedená v evidenci úřadu práce jako uchazeč
o zaměstnání, osoba těhotná, osoba čerpající mateř-
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1) § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.



skou nebo rodičovskou dovolenou nebo osoba starší
65 let nebo osamělý rodič2) pečující o nezaopatřené
dítě3), ochranná doba rovněž končí, jestliže takový
zákazník požádá pořadatele o vrácení vstupného.

(4) Povinnost vrácení vstupného, jejíž plnění
bylo odloženo po dobu trvání ochranné doby, se
považuje za splněnou využitím poukazu k úhradě
vstupného na náhradní kulturní akci, které není nižší
než peněžní částka podle § 4 odst. 3 písm. a).

(5) Pořadatel zákazníkovi na základě jeho žá-
dosti vrátí veškeré uhrazené platby nejpozději do
14 dnů od skončení ochranné doby.

§ 6

Pořadatel jasným, srozumitelným a zřetelným
způsobem poučí zákazníka o jeho právech podle to-
hoto zákona.

§ 7

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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2) § 7 odst. 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 11 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění zákona č. 366/2011 Sb.



248

ZÁKON

ze dne 13. května 2020

o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2
v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

§ 1

Tento zákon upravuje některá opatření v oblasti
ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti za-
městnavatele v souvislosti s přijetím zákona č. 191/
/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění do-
padů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby
účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trest-
ných činů a právnické osoby a o změně insolvenč-
ního zákona a občanského soudního řádu.

§ 2

Zvláštní opatření ve vztahu ke mzdovým
nárokům dlužníkových zaměstnanců

(1) Pro účely zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně
zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnava-
tele a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, (dále jen „zákon o ochraně zaměst-
nanců při platební neschopnosti zaměstnavatele“)
je zaměstnavatel v platební neschopnosti také tehdy,
pokud neuspokojil splatné mzdové nároky zaměst-
nanců, a to dnem, kdy Úřad práce České republiky
poprvé obdrží usnesení vydané podle § 13 odst. 2
zákona č. 191/2020 Sb.

(2) Pro účely stanovení rozhodného období
podle § 3 písm. a) části věty za středníkem zákona

o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti za-
městnavatele se za insolvenční návrh považuje též
návrh, na jehož základě se zaměstnavatel považuje
za platebně neschopného podle odstavce 1.

(3) Zaměstnavatel je povinen uhradit Úřadu
práce České republiky finanční prostředky vypla-
cené zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměst-
nanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
a částky odpovídající srážkám a odvodům, které
Úřad práce České republiky prostřednictvím krajské
pobočky Úřadu práce České republiky odvedl podle
jiných právních předpisů na základě žádosti podané
v době, kdy se podle § 13 odst. 1 zákona č. 191/2020
Sb. nepřihlíží k insolvenčnímu návrhu, a to do
15 pracovních dnů ode dne, kdy byl krajskou poboč-
kou Úřadu práce České republiky písemně vyzván
k jejich úhradě. Krajská pobočka Úřadu práce České
republiky takto učiní nejdříve 3 měsíce po skončení
doby stanovené v § 13 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb.
Ustanovení § 12 odst. 4 zákona o ochraně zaměst-
nanců při platební neschopnosti zaměstnavatele platí
obdobně.

§ 3

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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ZÁKON

ze dne 13. května 2020

o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru
označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

§ 1

Tento zákon upravuje některá opatření v oblasti
sportu v souvislosti s epidemií koronaviru označo-
vaného jako SARS CoV-2.

§ 2

Národní sportovní agentura vykonává ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona působnost podle
§ 3d odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 115/2001 Sb.,

o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, s vý-
jimkou podpory, o níž bylo nebo bude rozhodnuto
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro-
střednictvím jím vyhlašovaných programů na rozvoj
a podporu sportu, turistiky a sportovní reprezentace;
ministerstvo postupuje podle čl. II bodu 2 zákona
č. 178/2019 Sb.

§ 3

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 7. května 2020

o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení
a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 237 odst. 3 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zá-
kon, k provedení § 51 odst. 6 písm. c) a § 75 odst. 5
písm. d):

§ 1

Tato vyhláška upravuje způsob stanovení re-
zervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení,
pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie
(dále jen „rezerva na vyřazování“).

§ 2

Tvorba rezervy na vyřazování

(1) Rezerva na vyřazování je vytvářena ve zda-
ňovacím období podle § 3 zákona o rezervách pro
zjištění základu daně z příjmů v případě

a) jaderného zařízení bez jaderného reaktoru ve
výši podílu odhadu celkových nákladů na vy-
řazování z provozu a počtu let, která uplynou
od doby nabytí právní moci o vydání povolení
podle § 9 odst. 1 písm. e) atomového zákona do
ukončení provozu,

b) výzkumného jaderného zařízení ve výši podílu
odhadu celkových nákladů na vyřazování z pro-
vozu a počtu let, která uplynou od doby nabytí
právní moci o vydání povolení podle § 9 odst. 1
písm. c) atomového zákona do trvalého ukon-
čení využívání jaderného reaktoru jako zdroje
ionizujícího záření pro účely výzkumu, vzdělá-
vání, výroby radionuklidů, neutronové radio-
grafie, testování materiálů nebo poskytování
zdravotních služeb,

c) jaderného zařízení s jaderným reaktorem ne-
uvedeného v písmenu b) ve výši podílu odhadu
celkových nákladů na vyřazování z provozu
a počtu let, která uplynou od doby nabytí
právní moci o vydání povolení podle § 9 odst. 1
písm. c) atomového zákona do ukončení vý-
roby elektrické energie,

d) pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kate-
gorie ve výši podílu odhadu celkových nákladů
na vyřazování z provozu a počtu let, které uply-
nou od doby nabytí právní moci o vydání po-
volení podle § 9 odst. 2 písm. b) atomového zá-
kona do ukončení provozu.

(2) V případě jaderného zařízení nebo pracoviš-
tě podle odstavce 1 písm. a), b) a d) je při aktualizaci
odhadu celkových nákladů na vyřazování z provozu
rezerva na vyřazování vytvářena od zdaňovacího ob-
dobí, ve kterém došlo k předchozí aktualizaci celko-
vých nákladů, ve výši podílu rozdílu aktualizova-
ných celkových nákladů na vyřazování z provozu
a již vytvořených peněžních prostředků a počtu let
zbývajících do konce období stanoveného v od-
stavci 1.

(3) V případě jaderného zařízení podle od-
stavce 1 písm. c) je při aktualizaci odhadu celkových
nákladů na vyřazování z provozu rezerva na vyřa-
zování vytvářena od zdaňovacího období, ve kterém
došlo k aktualizaci celkových nákladů, ve výši podílu
rozdílu aktualizovaných celkových nákladů a již vy-
tvořených peněžních prostředků a rozdílu počtu let
stanovených podle odstavce 1 a počtu let, po která
byla rezerva na vyřazování tvořena. Pokud v oka-
mžiku ukončení výroby elektrické energie nebude
vytvořena rezerva na vyřazování v rozsahu nezbyt-
ném pro potřeby přípravy a realizace vyřazování
z provozu, bude pokračovat tvorba rezervy na vy-
řazování obdobně podle odstavce 1 písm. c) tak, aby
nejpozději do 10 let od tohoto okamžiku byly pe-
něžní prostředky vedené na vázaném účtu k dispozici
pro potřeby přípravy a realizace vyřazování z pro-
vozu v plné výši.

(4) Do počtu let rozhodných pro tvorbu re-
zervy na vyřazování se zahrnuje rok, ve kterém bylo
vydáno povolení uvedené v odstavci 1, a nezahrnuje
se rok, ve kterém nastane okamžik, do nějž má být
podle odstavce 1 rezerva na vyřazování vytvořena.
Při vypořádání rezervy na vyřazování se postupuje
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tak, že prostředky rezervy na vyřazování mohou být
čerpány nejpozději ve zdaňovacím období ukončení
vyřazování z provozu.

§ 3

Odhad nákladů na vyřazování z provozu musí
zahrnovat náklady na všechny činnosti související
s přípravou a realizací vyřazování z provozu, včetně
nákladů na tvorbu dokumentace pro povolovanou

činnost podle § 9 odst. 1 písm. g) nebo § 9 odst. 2
písm. d) atomového zákona, na projektovou pří-
pravu a na správní poplatky.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2020.

Ministr:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
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