
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 28. června 2021 č. 594 

 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků 

obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19,  
o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky  

a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění  
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 
Vláda 

I. schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých 
přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, 
o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně 
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku 
předsedkyně Legislativní rady vlády; 

II. ukládá ministru zdravotnictví vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle 
bodu I tohoto usnesení; 

III. navrhuje předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby pro 
projednání vládního návrhu zákona podle bodu I a II tohoto usnesení vyhlásil stav 
legislativní nouze;  

IV. žádá 

1. předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby rozhodl, že vládní 
návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto usnesení bude projednán ve zkráceném 
jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze, 

2. předsedu Senátu Parlamentu České republiky, aby Senát Parlamentu České republiky 
projednal vládní návrh zákona uvedený v bodě I a II tohoto usnesení ve zkráceném 
jednání; 

V. pověřuje 

1. předsedu vlády předložit 

a) vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky k dalšímu projednání, 
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b) návrh podle bodu III tohoto usnesení a žádost podle bodu IV/1 tohoto usnesení 
předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 

c) žádost podle bodu IV/2 tohoto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu České republiky, 

2. ministra zdravotnictví, aby odůvodnil vládní návrh zákona v Parlamentu České republiky; 

VI. zmocňuje předsedu vlády, aby na základě odůvodněné žádosti ministra zdravotnictví 
pověřil plněním úkolu podle bodu V/2 tohoto usnesení jiného člena vlády. 

Provedou: 
předseda vlády, 
ministr zdravotnictví 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 


