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PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ DOTČENÝCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM 
NAVRHOVANÝCH ZMĚN 

K ČÁSTI DRUHÉ 
Platné znění § 2a zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona 
č. 407/2012 Sb. a zákona č. 308/2013 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 
 

§ 2a  
 
 (1) Česká obchodní inspekce kontroluje dodržování 
  
a) povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně, 
  
b) zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně, 
  
c) b) povinností při značkování nebo barvení vybraných minerálních olejů podle zákona 
upravujícího spotřební daně, 
  
d) c) povinností při značkování některých dalších minerálních olejů podle zákona 
upravujícího spotřební daně, 
  
e) d) povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné 
značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí při výkonu své jiné působnosti. 
  
 (2) Zjistí-li Česká obchodní inspekce, že byla porušena povinnost podle odstavce 1, 
sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci spotřební daně a obecnímu živnostenskému úřadu. 
  
 (3) Analýzu vzorků vybraných minerálních olejů a některých dalších minerálních 
olejů podle zákona upravujícího spotřební daně odebraných Českou obchodní inspekcí mohou 
provádět na žádost České obchodní inspekce pouze akreditované osoby podle zákona 
upravujícího technické požadavky na výrobky.  
 

* * * 
 

K ČÁSTI TŘETÍ 
Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona 
č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., 
zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 
Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona 
č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., 
zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 
Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 52/2001 Sb., zákona 
č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., 
zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., 
zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 
Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 
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274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona 
č. 501/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., 
zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 57/2006 
Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 
134/2006 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 213/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., 
zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 344/2007 
Sb., zákona č. 386/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 
309/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona 
č. 52/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., 
zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 142/2012 
Sb., zákona č. 237/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 
102/2013 Sb., zákona č. 300/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., 
zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb. a zákona č. 48/2016 Sb., s vyznačením 
navrhovaných změn 
 

* * * 
 

§ 17 
 

 (1) Omezující opatření spočívá v zákazu navštěvovat určená veřejně přístupná místa 
nebo místa, kde se konají veřejné sportovní, kulturní nebo jiné společenské akce. 
  
 (2) Omezující opatření lze uložit pachateli přestupku 
  
a) na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek (§ 30), 
  
b) proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě (§ 46), 
  
c) proti veřejnému pořádku (§ 47 a 48), 
  
d) proti občanskému soužití (§ 49), nebo 
  
e) proti majetku (§ 50). 
  
 (3) Omezující opatření musí být přiměřené povaze a závažnosti spáchaného přestupku 
a osobním poměrům pachatele; lze je uložit jen spolu se sankcí a nejdéle na dobu jednoho 
roku, a to za předpokladu, že existuje přímá souvislost mezi spáchaným přestupkem a 
omezujícím opatřením, které má být uloženo. 

 
* * * 

 
§ 30 

 
Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 

 
 (1) Přestupku se dopustí ten, kdo 
  
a) prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné 
alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, osobě mladší osmnácti let, osobě, o níž 
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lze mít pochybnost, zda splňuje podmínku věku, nebo osobě o níž ví, že bude vykonávat 
zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek, 
  
b) neoprávněně prodá, podá nebo jinak umožní druhé osobě škodlivé užívání jiné návykové 
látky než jsou omamné látky, psychotropní látky a alkohol, 
 
c) se nepodrobí opatření postihujícímu nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo užívání 
jiných návykových látek, 
 
d) úmyslně vyrobí líh nebo destilát bez povolení anebo úmyslně líh nebo destilát bez povolení 
vyrobený přechovává nebo uvádí do oběhu, 
 
e) úmyslně umožňuje požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek 
než látek omamných a psychotropních osobě mladší osmnácti let, ohrožuje-li tím její tělesný 
nebo mravní vývoj, 
  
f) umožní neoprávněné požívání omamných a psychotropních látek osobě mladší osmnácti 
let, nejde-li o čin přísněji trestný, 
  
g) požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat 
zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek, 
  
h) po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky vykonává činnost uvedenou 
v písmenu g), 
  
ch) ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo 
užitím jiné návykové látky, vykonává činnost uvedenou v písmenu g), 
  
i) odepře se podrobit vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, k 
němuž byl vyzván podle zvláštního právního předpisu10), 
 
j) neoprávněně přechovává v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo psychotropní 
látku, 
 
k) neoprávněně pěstuje pro vlastní potřebu v malém množství rostlinu nebo houbu obsahující 
omamnou nebo psychotropní látku, 
 
l) prodá jednotlivé cigarety nebo neuzavřené jednotkové balení cigaret, 
 
m) kouří na místech zákonem zakázaných, 
 
n) prodá výrobek podobný tabákovému výrobku, tabákové potřebě ve formě potravinářského 
výrobku nebo hračky, a nebo podobný alkoholickému nápoji ve formě hračky, 
 
o) prodá tabákový výrobek, tabákovou potřebu nebo alkoholický nápoj v zařízení nebo na 
akcích určených osobám mladším 18 let, 
 
p) prodá, podá nebo jinak umožní užití tabákového výrobku osobě mladší 18 let nebo 
neodepře jejich prodej fyzické osobě, o níž lze mít pochybnost, že splňuje podmínku věku. 
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 (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 3 000 Kč, za 
přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 5 000 Kč a zákaz činnosti do 1 roku, za 
přestupek podle odstavce 1 písm. g) až i) pokutu od 25 000 Kč do 50 000 Kč a zákaz činnosti 
od 1 do 2 let a za přestupek podle odstavce 1 písm. j) a k) pokutu do 15 000 Kč a za přestupek 
podle odstavce 1 písm. a), b), c), e), f), g), h), ch), j) a k) lze spolu s pokutou uložit zákaz 
pobytu. 
 
 (3) Sankci za přestupek uvedený v odstavci 1 písm. g) až i) lze snížit pod stanovenou 
hranici jen tehdy, že byl prokázán dechovou zkouškou nebo lékařským vyšetřením obsah 
alkoholu v krvi v množství pod 0,5 promile a současně nebylo užito žádné jiné návykové 
látky. 
_______________  
10) § 16 odst. 3 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících 
zákonů. 
 

§ 30 
 

Některé přestupky na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek 
 
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo 
a) úmyslně vyrobí líh nebo destilát bez povolení anebo úmyslně líh nebo destilát bez 
povolení vyrobený přechovává nebo uvádí do oběhu, 
b) umožní neoprávněné požívání omamných a psychotropních látek osobě mladší 18 
let, nejde-li o čin přísněji trestný, 
c) neoprávněně přechovává v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo 
psychotropní látku, 
d) neoprávněně pěstuje pro vlastní potřebu v malém množství rostlinu nebo houbu 
obsahující omamnou nebo psychotropní látku. 
 
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), 
b) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) a d), 
c) 25 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b).  
 
(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti do 6 
měsíců. 
 
(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) až d) lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu. 
 

* * * 
 

Součinnost 
 

§ 58 
 
 (1) Orgány Policie České republiky, Vojenské policie (dále jen „orgán policie“), státní 
orgány a orgány obce oznamují příslušným správním orgánům přestupky, o nichž se dozví, 
nejsou-li samy příslušny k jejich projednávání. V oznámení uvedou zejména, který přestupek 
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je ve skutku spatřován, důkazní prostředky, které jsou jim známy a které prokazují, že jde o 
přestupek a že byl spáchán určitou osobou, je-li známa. 
  
 (2) Oznamuje-li přestupky příslušným správním orgánům orgán policie a jedná-li se o 
přestupky 
  
a) proti veřejnému pořádku, 
  
b) proti občanskému soužití, nasvědčují-li okolnosti tomu, že v jejich důsledku došlo k 
ublížení na zdraví, 
  
c) proti majetku, 
  
d) proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, 
  
e) proti pořádku ve státní správě, spáchané na úseku státní správy v působnosti Policie České 
republiky, 
  
f) uvedené v § 29 odst. 1 písm. g), § 30 odst. 1 písm. d) až j) § 30 odst. 1 písm. a) až c) a § 35 
odst. 1 písm. f), 
 učiní orgán policie nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku 
a k zajištění důkazních prostředků nezbytných pro pozdější dokazování před správním 
orgánem. O zjištěných skutečnostech sepíše orgán policie úřední záznam, který přiloží k 
oznámení. Oznámení učiní orgán policie nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy se o přestupku 
dozví. 
  
 (3) Po provedení nezbytných šetření podle odstavce 2 orgán policie 
  
a) věc odevzdá příslušnému orgánu, jde-li o jednání mající znaky přestupku, které se 
projednává podle zvláštních předpisů,3) nebo jde-li o jiný správní delikt než přestupek anebo 
nasvědčují-li skutečnosti, že jde o trestný čin, 
  
b) věc odloží, není-li dáno podezření z přestupku nebo nelze-li přestupek projednat, anebo 
nezjistí-li do jednoho měsíce ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl, skutečnosti odůvodňující 
podezření, že jej spáchala určitá osoba; pominou-li důvody odložení, věc oznámí, není-li na 
místě věc vyřídit jinak. 
  
 (4) Dozví-li se orgán policie o přestupku od občana, vyrozumí jej na jeho žádost do 
třiceti dnů o provedených opatřeních. 

* * * 
 

§ 86 
 
 V blokovém řízení mohou projednávat 
  
a) orgány Policie České republiky přestupky ve státní správě podle § 23 odst. 1 písm. a), f) až 
i), § 24 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 1, § 42 odst. 1, § 44, 44a, jakož i podle § 46, pokud k nim 
došlo na úseku státní správy v jejich působnosti nebo na úseku ochrany před alkoholismem a 
jinými toxikomaniemi na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových 
látek, přestupky proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1 písm. b) až e) a g), § 48, 
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přestupky proti občanskému soužití podle § 49, přestupky proti majetku podle § 50 a další 
přestupky, pokud tak stanoví jiný právní předpis20), 
  
b) orgány Vojenské policie přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle 
zákona o silničním provozu, proti pořádku ve státní správě podle § 23 odst. 1 písm. d), f), g), 
§ 30 odst. 1, § 42 odst. 1, § 43 odst. 1 písm. b), jakož i podle § 46, pokud k nim došlo na 
úseku státní správy v jejich působnosti nebo na úseku ochrany před alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek, 
přestupky proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1 písm. b) až e) a § 48, přestupky proti 
občanskému soužití podle § 49, proti majetku podle § 50 a přestupky podle § 51 zákona o 
Vojenské policii, 
  
c) orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce přestupky proti pořádku ve státní 
správě podle § 21 odst. 1 písm. b), d) a f), § 30 odst. 1 písm. g), h) a i) a § 46, pokud jimi byly 
porušeny zvláštní právní předpisy o bezpečnosti práce, dopustil-li se některého z těchto 
přestupků pracovník organizace nebo podnikatel v jejich prostorách nebo na jejich 
pracovištích, 
  
d) orgány ochrany veřejného zdraví přestupky na úseku zdravotnictví podle § 29 odst. 1 písm. 
a), jde-li o nepodrobení se povinnému vyšetření nebo léčení infekčního onemocnění, § 29 
odst. 1 písm. b), c), d), jde-li o padělání nebo úmyslné neoprávněné změnění zdravotního 
průkazu, § 29 odst. 1 písm. e), jde-li o porušení povinnosti při zacházení s nebezpečnými 
chemickými látkami a chemickými směsmi, § 29 odst. 1 písm. f), h) až j), n), o), p), q) a r), 
  
e) obecní policie přestupky 
1. jejichž projednávání je v působnosti obce, 
2. podle zákona o silničním provozu spáchané nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla 
na pozemní komunikaci, vjezdem do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu 
na pozemních komunikacích zakázáno, porušením pravidel o překročení nejvyšší dovolené 
rychlosti, porušením pravidel jízdy na zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní 
komunikaci, pohybem chodce na pozemní komunikaci odporujícím pravidlům provozu na 
pozemních komunikacích, nedovoleným způsobem použití lyží, kolečkových bruslí a 
podobných prostředků na chodníku a nedovoleným vedením jízdního kola nebo jízdou na 
něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích a porušení pravidel provozu 
na pozemních komunikacích ostatními řidiči nemotorových vozidel, 
3. na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. a), 
c), g) až i), l) až p), 
4. 3. spočívající v neoprávněném stání vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které 
lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a 
při splnění podmínek stanovených tímto nařízením, 
5. 4. na úseku taxislužby podle zákona o silniční dopravě. 

 
* * * 

 
§ 91 

 
 V evidenci přestupků se evidují pravomocná rozhodnutí o přestupcích na úseku 
ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi na úseku ochrany zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek podle § 30, na úseku zemědělství a myslivosti podle § 
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35 odst. 1 písm. c) a f), na úseku obrany České republiky podle § 43, proti veřejnému pořádku 
podle § 47 odst. 1, proti občanskému soužití podle § 49 a proti majetku podle § 50. 
 

* * * 
 

K ČÁSTI ČTVRTÉ 
Platné znění § 60a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., 
zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 
Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 
286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona 
č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona 
č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., 
zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 
Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 
27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona 
č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., 
zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 
Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 
458/2000 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., 
zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 
Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 
174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., 
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 
130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., 
zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 
Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 
326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona 
č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., 
zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 
Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 
131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., 
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 
Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 
160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., 
zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 
Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 
145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., 
zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 
Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 
420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona 
č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., 
zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 234/2013 
Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 
308/2013, zákona č. 309/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona č. 
267/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona 
č. 91/2016 Sb. a zákona č. 126/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 
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§ 60a 
  
 (1) Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, 
které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, 
ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, 
poskytování služeb podle § 69a a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o 
udělení koncese. 
  
 (2) Živnostenské úřady kontrolují dodržování povinností při značení lihu a nakládání s 
lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí 
při výkonu své jiné působnosti, dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle 
zákona upravujícího spotřební daně a dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových 
výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně. Zjistí-li, že došlo k porušení povinnosti 
nebo porušení zákazu, sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci spotřební daně. 
 
        (2) Živnostenské úřady kontrolují dodržování povinností při značení lihu a 
nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení 
těchto povinností zjistí při výkonu své jiné působnosti, a dodržování povinností při 
značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně. Zjistí-li, že 
došlo k porušení povinnosti, sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci spotřební daně. 

 
* * * 

 
 

K ČÁSTI PÁTÉ 
Platné znění příslušných částí zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona 
č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., 
zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 267/2006 
Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 
č. 427/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., 
zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 204/2015 Sb., s vyznačením 
navrhovaných změn 
 

§ 17b 
 

Strážník je oprávněn zabezpečovat dopravu osob do zdravotnického zařízení nebo do 
záchytné stanice podle zvláštního právního předpisu15a) i mimo území obce, která zřídila 
obecní policii nebo která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy podle § 3a. Povinnosti a 
oprávnění podle zákona může strážník plnit pouze vůči přepravované osobě v rozsahu 
nezbytném pro zajištění této přepravy. 
  
____________________ 
  
15a) § 37 vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na 
pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu). 
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15a) § 16 odst. 9 a § 17 odst. 3 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami 
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně 
souvisejících zákonů. 

 

§ 17b 
 

Strážník je oprávněn zabezpečovat dopravu osob do zdravotnického zařízení 
nebo do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice podle jiného právního 
předpisu15a) i mimo území obce, která zřídila obecní policii nebo která je smluvní 
stranou veřejnoprávní smlouvy podle § 3a nebo 3b. Povinnosti a oprávnění podle 
zákona může strážník plnit pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění dopravy této osoby 
a jejího umístění do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice. 
___________________  
15a) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

§ 17c 

 

Oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven 

Strážník je při plnění úkolů obecní policie oprávněn vstupovat v živnostenských 
provozovnách15d) v prodejní nebo provozní době do všech prostor určených pro zákazníky. 
Tím není dotčeno ustanovení § 16, pokud jde o vstup do bytu nebo jiného uzavřeného 
prostoru. 

____________________  
15d) § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

§ 17c 
Oprávnění ke vstupu 

 
(1) Strážník je oprávněn vstupovat v živnostenských provozovnách v prodejní 

nebo provozní době do všech prostor určených pro zákazníky. 
 
(2) Každý je povinen umožnit strážníkovi vstup do míst podle odstavce 1. 
 

* * * 
 

§ 18a 
 
 (1) Strážník je oprávněn použít pouta 
  
a) při omezení osobní svobody osoby podle § 76 odst. 2 trestního řádu, 
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b) při předvedení osoby podle tohoto nebo zvláštního zákona10), která klade odpor, nebo 
  
c) proti osobě, která fyzicky napadá jinou osobu nebo strážníka, ohrožuje vlastní život, 
poškozuje cizí majetek nebo se pokusí o útěk při zákroku strážníka. 
  
 (2) V případě podle odstavce 1 písm. c) může strážník omezit možnost volného 
pohybu osoby připoutáním ke vhodnému předmětu za použití pout. Omezení volného pohybu 
může trvat nejdéle do doby, kdy je zřejmé, že osoba nebude protiprávní jednání opakovat 
nebo než bude předána policii, nejdéle však 2 hodiny. 
  
 (3) Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla může strážník použít k 
vynucení povinnosti řidiče vozidla setrvat na místě do příchodu policie23) nebo v rámci 
zákroku proti osobě, jejíž osobní svoboda má být omezena, lze-li předpokládat, že se tato 
osoba pokusí vozidlo použít k útěku. Na toto použití technického prostředku se nevztahuje 
ustanovení § 17a. 
____________________  

 23) § 118a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb. 

 
* * * 

 
K ČÁSTI ŠESTÉ 
Platné znění § 2 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské služby a justiční stráži České 
republiky, ve znění zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 460/2000 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., 
zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona 
č. 157/2003 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 

 
§ 2  

 
Úkoly Vězeňské služby  

 
 (1) Vězeňská služba 
  
a) spravuje a střeží vazební věznice a věznice a odpovídá za dodržování zákonem 
stanovených podmínek výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody, 
  
b) spravuje a střeží ústavy pro výkon zabezpečovací detence, 
  
c) střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve 
výkonu trestu odnětí svobody a eskortuje tyto osoby do výkonu ústavní nebo ochranné 
výchovy, ústavního ochranného léčení nebo zabezpečovací detence, a to bezprostředně po 
ukončení výkonu vazby, zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody, 
  
d) prostřednictvím programů zacházení soustavně působí na osoby ve výkonu trestu odnětí 
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svobody a obdobně i na některé skupiny osob ve výkonu vazby s cílem vytvořit předpoklady 
pro jejich řádný způsob života po propuštění, 
  
e) provádí výzkum v oboru penologie a využívá jeho výsledky a vědecké poznatky při výkonu 
vazby a při výkonu trestu odnětí svobody, 
  
f) zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství a ministerstva a v 
jiných místech jejich činnosti a v rozsahu stanoveném tímto zákonem zajišťuje pořádek a 
bezpečnost při výkonu pravomoci soudů a státních zastupitelství, 
  
g) vytváří podmínky pro pracovní a jinou účelnou činnost osob ve výkonu vazby, ve výkonu 
zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody, 
  
h) provozuje hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí 
svobody, případně i osob ve výkonu vazby, 
  
i) vede evidenci osob ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu 
odnětí svobody na území České republiky, 
  
j) plní úkoly, které pro ni vyplývají z vyhlášených mezinárodních smluv, k jejichž ratifikaci 
dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, 
  
k) zabezpečuje vzdělávání příslušníků Vězeňské služby (dále jen "příslušníci") a občanských 
zaměstnanců Vězeňské služby, které provádí Akademie Vězeňské služby, a vzdělávání osob 
ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody, které provádí Střední odborné učiliště, 
  
l) poskytuje zdravotní služby ve svých zdravotnických zařízeních osobám ve výkonu vazby, 
osobám ve výkonu zabezpečovací detence a osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, 
příslušníkům a občanským zaměstnancům Vězeňské služby; v případě potřeby zabezpečuje 
zdravotní služby u mimovězeňských poskytovatelů zdravotních služeb, 
 
m) poskytuje nebo zajišťuje odbornou péči10) osobám rizikově nebo škodlivě užívajícím 
návykové látky, které jsou ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací 
detence, 
  
m) n) v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem2) objasňuje a prověřuje vlastními 
pověřenými orgány (dále jen „pověřené orgány Vězeňské služby“) trestné činy osob ve 
výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence; ve spolupráci s Generální 
inspekcí bezpečnostních sborů se podílí na předcházení a odhalování trestné činnosti 
příslušníků Vězeňské služby a občanských zaměstnanců zařazených k výkonu práce ve 
Vězeňské službě spáchané při výkonu služby nebo při plnění pracovních úkolů. 
  
 (2) Vězeňská služba plní i další úkoly podle zvláštních právních předpisů3).  
  
_________________ 
10) Zákon č. … /2015 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. 

 
* * * 
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K ČÁSTI SEDMÉ 
 
Platné znění § 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 
375/2011 Sb. a zákona č. 273/2013 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 

 
§ 5 

 
Zacházení s návykovými látkami a přípravky bez povolení k zacházení 

 
 (1) Návykové látky uvedené v příloze č. 1, 2, 5, 6 nebo 7 nařízení vlády o seznamu 
návykových látek a přípravky je obsahující nebo léčivé přípravky s obsahem uvedené látky 
kategorie 1 mohou bez povolení k zacházení 
  
a) nabývat, pozbývat a skladovat osoby poskytující lékárenskou péči2e) pouze pro provoz 
lékárny, 
  
b) zneškodňovat, pokud nejsou skladovány, osoby oprávněné k tomu podle zvláštního 
zákona,3) 
  
c) připravovat do lékových forem v lékárnách lékárníci nebo farmaceutičtí asistenti pod 
dohledem lékárníka. 
  
 (2) Přípravky obsahující návykové látky uvedené v příloze č. 1, 2, 5, 6 nebo 7 nařízení 
vlády o seznamu návykových látek a léčivé přípravky s obsahem uvedené látky kategorie 1 
mohou bez povolení k zacházení 
  
a) pouze pro poskytování zdravotních služeb nabývat, pozbývat a skladovat poskytovatelé 
zdravotních služeb nebo osoby provozující zařízení poskytující pobytové sociální služby, 
  
b) pouze pro poskytování veterinární péče nabývat, pozbývat a skladovat fyzické nebo 
právnické osoby oprávněné k výkonu odborných veterinárních činností, 
  
c) předepisovat lékaři při poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních a v 
zařízeních poskytujících sociální služby, 
  
d) používat pro terapeutické účely lékaři a jiní zdravotničtí pracovníci ve zdravotnických 
zařízeních lůžkové a ambulantní péče a v zařízeních poskytujících pobytové sociální služby 
nebo lékaři, kteří mají uzavřenu smlouvu o preskripci léčivých přípravků se zdravotní 
pojišťovnou, 
  
e) předepisovat a používat pro účely veterinární péče veterinární lékaři,4) 
  
f) podle lékařem vyplněného a podepsaného recepturního tiskopisu (dále jen "recept") nebo 
objednávky poskytovatelů zdravotních služeb nebo fyzických a právnických osob 
oprávněných poskytovat veterinární péči (dále jen "žádanka") připravovat a vydávat lékárníci 
v lékárnách, 
  
g) přejímat v lékárnách lékárníci nebo farmaceutičtí asistenti pod dohledem lékárníka, 
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h) nabývat, a to i v zastoupení, na základě lékařem vydaného receptu, uchovávat a používat 
podle vydaného receptu pro vlastní potřebu fyzické osoby, 
  
h) nabývat, a to i v zastoupení, na základě lékařem vydaného receptu, nabývat na 
základě vybavení poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona o léčivech, uchovávat 
a používat podle vydaného receptu nebo podle pokynu lékaře pro vlastní potřebu 
fyzické osoby, 
 
i) nabývat, a to i v zastoupení, na základě receptu veterinárního lékaře nebo nabývat od 
fyzické nebo právnické osoby oprávněné k výkonu veterinárních činností, uchovávat a 
používat podle vydaného receptu nebo podle stanovené diagnózy pro účely poskytování 
veterinární péče fyzické a právnické osoby, 
  
j) nabývat, pozbývat, skladovat, přepravovat a používat zadavatelé a zkoušející při přípravě a 
provádění klinického hodnocení humánních léčiv podle zvláštního zákona,5) 
  
k) nabývat, pozbývat, skladovat, přepravovat nebo používat zadavatelé nebo zkoušející při 
přípravě nebo provádění klinického hodnocení veterinárních léčiv podle zvláštního právního 
předpisu.5a) 
  
 (3) Povolení k zacházení se nevyžaduje při dopravě návykových látek a přípravků, 
uskutečňované pro osobu, která je oprávněna k zacházení s návykovými látkami a přípravky. 
  
 (4) Bez povolení k zacházení lze přepravovat v dopravních prostředcích určených k 
mezinárodní dopravě omezená množství přípravků obsahujících návykové látky uvedené v 
příloze č. 2, 6 nebo 7 nařízení vlády o seznamu návykových látek a léčivé přípravky s 
obsahem uvedené látky kategorie 1 pro poskytnutí první pomoci a pro naléhavé případy. 
  
 (5) Povolení k zacházení se nevyžaduje k získávání, skladování a zpracování rostlin 
konopí, které mohou obsahovat nejvíce 0,3% látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to 
pouze konopí k účelům průmyslovým, technickým a zahradnickým, jakož i k obchodu s 
konopím za těmito účely. 
  
 (6) Povolení k zacházení se nevyžaduje pro činnost státních orgánů v rámci jejich 
působnosti, pro činnost územních samosprávných celků v rámci jejich přenesené působnosti a 
při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v jejich samostatné působnosti a pro 
činnost Armády České republiky, Policie České republiky, Generální inspekce 
bezpečnostních sborů, Vězeňské služby České republiky a Celní správy České republiky při 
plnění jejich úkolů. 
  
 (7) Povolení k zacházení se nevyžaduje pro činnost právnických nebo fyzických osob, 
které zřizují soudně toxikologické laboratoře, laboratoře zdravotních ústavů, specializovaná 
diagnostická, vědecko-výzkumná a výuková pracoviště vysokých škol a specializovaná 
diagnostická a vědecko-výzkumná pracoviště Akademie věd České republiky, jejichž seznam 
stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Žádost o zařazení do tohoto seznamu a žádost o 
změnu údajů uvedených v seznamu se podává na formuláři vydaném Ministerstvem 
zdravotnictví. 
  
 (8) Jakékoliv změny údajů uvedených v seznamu podle odstavce 7 je osoba zařazená v 
seznamu povinna neprodleně písemně sdělit Ministerstvu zdravotnictví. 
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 (9) Povolení k zacházení se nevyžaduje pro osoby provozující lékárnu, které nabývají, 
pozbývají a skladují návykové látky uvedené v přílohách č. 3 a 4 nařízení vlády o seznamu 
návykových látek za účelem jejich dodání osobám uvedeným v odstavci 7. 
  
 (10) Návykové látky uvedené v příloze č. 3 nebo 4 nařízení vlády o seznamu 
návykových látek a přípravky je obsahující mohou bez povolení k zacházení zneškodňovat, 
pokud nejsou skladovány, osoby na základě souhlasu uděleného krajským úřadem3). O 
udělení souhlasu informuje krajský úřad, který souhlas udělil, Ministerstvo zdravotnictví. 
Tato informace se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví. 
 

* * * 
 
K ČÁSTI OSMÉ 
 
Platné znění § 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., 
zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 274/2008 
Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona 
č. 503/2012 Sb., zákona č. 311/2013 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., 
zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 51/2016 Sb. a zákona č. 135/2016 Sb., s vyznačením 
navrhovaných změn 

§ 11 
 

(1) Hospodaření 
  
a) přísluší Generálnímu ředitelství cel, jedná-li se o majetek, který připadl státu 
1. v souvislosti s porušením celních předpisů anebo na základě těchto předpisů, 
2. v souvislosti s porušením právních předpisů upravujících správu spotřebních daní 

anebo na základě těchto předpisů, 
3. propadnutím nebo zabráním výrobku, který je předmětem spotřební daně, 
4. na základě rozhodnutí orgánu Celní správy České republiky, 
  
b) s radioaktivními odpady přísluší Správě úložišť radioaktivních odpadů,9) 
  
c) s věcmi propadlými státu nebo zabranými z rozhodnutí orgánu Finanční správy 

České republiky přísluší Generálnímu finančnímu ředitelství, 
  
d) s exempláři rostlin a živočichů, regulovanými kožešinami, výrobky z tuleňů a 

jinými jedinci chráněnými podle zákona o obchodování s ohroženými druhy a jedinci zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů a volně žijících ptáků chráněnými podle zákona o 
ochraně přírody a krajiny, jež připadly státu, přísluší Ministerstvu životního prostředí, 

  
e) s telekomunikační a radiokomunikační technikou, záznamovou technikou, 

výpočetní technikou a dopravními prostředky, propadlými nebo zabranými v trestním, 
přestupkovém a jiném obdobném řízení, jakož i s veškerými zbraněmi, střelivem, municí a 
výbušninami, s návykovými látkami a prekursory88) včetně zařízení k jejich výrobě, s 
přípravky obsahujícími návykové látky a s jinými nebezpečnými látkami89) přísluší krajskému 
ředitelství policie9a), v jehož působnosti se nachází sídlo orgánu, jenž o propadnutí nebo 
zabrání rozhodl; není-li takového orgánu, přísluší tomu krajskému ředitelství policie9a), v 
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jehož územní působnosti se věc nachází. 
  
 (2) V ostatních případech s majetkem uvedeným v ustanovení § 10 hospodaří 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“).15a) Zjistí-li organizační 
složka uvedená v odstavci 1, že není příslušná hospodařit s určitým majetkem uvedeným v 
ustanovení § 10, vyrozumí o takovém majetku jinou organizační složku uvedenou v odstavci 
1 nebo Úřad. Zjistí-li Úřad, že v případě určitého majetku uvedeného v ustanovení § 10 
přísluší hospodaření organizační složce uvedené v odstavci 1, vyrozumí o takovém majetku 
tuto organizační složku. 

  
 (3) Pokud nelze příslušnost podle předchozích odstavců určit anebo budou-li v 

jednotlivém případě dány závažné důvody pro změnu příslušnosti organizačních složek 
uvedených v odstavci 1 nebo 2, určí, popřípadě změní příslušnost Ministerstvo financí na 
žádost anebo z vlastního podnětu svým opatřením (§ 20); ve výjimečném případě může být 
takto založena příslušnost i organizační složce neuvedené v odstavci 1 nebo 2. Ustanovení § 9 
odst. 2 a 3 zde platí obdobně. 

 
* * * 

 
 

K ČÁSTI DEVÁTÉ 
Platné znění příslušných částí zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 
zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 
Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona 
č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., 
zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007, 
zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 
Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 
362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona 
č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., 
zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření 
Senátu č. 334/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 157/2015 
Sb., zákona č. 315/2015 Sb. a zákona č. 382/2015 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 

 
 

ČÁST ČTVRTÁ 
 

OMEZENÍ PRODEJE LIHOVIN A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 
 

§ 132 
 

Vymezení pojmů 
  
 Pro účely této části zákona se rozumí 
a) stánkem prostory ohraničené pevnou nebo přenosnou konstrukcí, pulty, stolky, nebo 
obdobná zařízení, kde je prodáváno zboží, 
  
b) stánkem s prodejem denního a periodického tisku stánek pevné konstrukce, který se 
nenachází na tržišti (tržnici), a mimo širokého sortimentu denního a periodického tisku nabízí 
jako doplňkový sortiment i tabákové výrobky, 
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c) stánkem s občerstvením stánek pevné konstrukce, který se nenachází na tržišti nebo v 
tržnici, a mimo sortimentu občerstvení nabízí jako doplňkový sortiment i tabákové výrobky a 
lihoviny, 
  
d) tržištěm (tržnicí) neuzavíratelný, uzavíratelný nebo částečně uzavíratelný nezastřešený 
prostor, kde je prodáváno zboží nebo jsou poskytovány služby a ve kterém je umístěn více 
než jeden stánek, 
  
e) pojízdnou prodejnou mobilní zařízení určené k prodeji zboží schopné pohybu a samostatné 
funkce, které splňuje technické požadavky podle zvláštních právních předpisů65a) a zároveň 
odpovídá hygienickým předpisům65b), 
  
f) lihovinami alkoholické nápoje obsahující nejméně 15 % objemových etanolu, kromě piva 
(§ 81) a vína (§ 93). 
  

§ 133 
 

Zákaz prodeje 
  
 (1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, je na stáncích, tržištích (tržnicích) nebo 
místech, které nesplňují technické požadavky na územně technické, účelové a stavebně 
technické řešení staveb a které nejsou zkolaudovány k prodeji zboží nebo poskytování 
hostinských služeb, zakázáno prodávat lihoviny a tabákové výrobky. 
  
 (2) Tabákové výrobky lze jako doplňkový sortiment prodávat ve stáncích s prodejem 
denního a periodického tisku [§ 132 písm. b)]. Tabákové výrobky a lihoviny lze jako 
doplňkový sortiment prodávat ve stáncích s občerstvením [§ 132 písm. c)]. 
  
 (3) Tabákové výrobky a lihoviny lze prodávat v pojízdných prodejnách při prodeji 
zboží v místech, kde není zajišťován prodej v prodejnách, které splňují technické požadavky 
na územně technické, účelové a stavebně technické řešení staveb a které jsou zkolaudovány k 
prodeji zboží nebo poskytování hostinských služeb. 
  
 (4) Lihoviny, i rozlévané, lze prodávat na veřejnosti přístupných sportovních a 
kulturních podnicích, včetně tanečních zábav a diskoték, pokud zvláštní právní předpis65c) 
nestanoví jinak. 
  
 (5) Osoba, která může podle odstavce 4 lihoviny prodávat, je povinna nejpozději 3 
pracovní dny před konáním podniku o této činnosti písemně informovat správce daně, v jehož 
územní působnosti bude prodej uskutečňovat. Písemná informace musí obsahovat údaje o 
osobě, která lihoviny prodává, o časovém vymezení prodeje lihovin a údaje o druhu a 
množství prodávaných lihovin. 
  
 (6) Zákaz prodeje tabákových výrobků a lihovin stanovený zvláštním právním 
předpisem65d) zůstává tímto ustanovením nedotčený. 
  

§ 134 
 
Porušení zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků 
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 (1) Zjistí-li správce daně, že byl porušen zákaz prodeje lihovin a tabákových výrobků, 
sdělí tuto skutečnost bezodkladně jiným orgánům příslušným k prověřování dodržování 
zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků. 
  
 (2) Zjistí-li orgán Finanční správy České republiky nebo orgán Celní správy České 
republiky, že byl porušen zákaz prodeje lihovin a tabákových výrobků, 
  
a) postupuje podle daňového řádu a 
  
b) sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci daně a obecnímu živnostenskému úřadu. 
  
 (3) Lihoviny a tabákové výrobky zjištěné na místě, kde je zákaz jejich prodeje, 
správce daně nebo jiný příslušný orgán zajistí, přičemž bez zbytečného odkladu předá 
rozhodnutí o zajištění lihovin a tabákových výrobků jejich držiteli. Nelze-li rozhodnutí o 
zajištění lihovin a tabákových výrobků takto doručit, zakládá se toto rozhodnutí jako 
nedoručitelné ve spise. 
  
____________________  
  
36) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánu a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
  
65a) Například § 16 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 
  
65b) Například § 11 a 19 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
  

65c) Například § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 
Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 
216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a 
zákona č. 626/2004 Sb. 
  
65d) Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
* * * 

 
ČÁST DEVÁTÁ 

 
HLAVA I 

PŘESTUPKY 
 

Díl 4 
 

Přestupky na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků 
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§ 135f 
Přestupky proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků 

 
 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší zákaz prodeje lihovin nebo 
zákaz prodeje tabákových výrobků podle § 133. 
 
 (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. 
 

§ 135g 
Přestupky proti oznamovací povinnosti při prodeji lihovin na veřejnosti přístupných 

akcích 
 
 (1) Fyzická osoba se jako osoba, která prodává lihoviny na veřejnosti přístupných 
sportovních a kulturních podnicích, včetně tanečních zábav a diskoték, dopustí přestupku tím, 
že 
 
a) o této činnosti ve stanovené lhůtě písemně neinformuje správce daně, v jehož územní 
působnosti se bude prodej uskutečňovat, nebo 
 
b) písemná informace o této činnosti neobsahuje údaje o 
1. osobě, která lihoviny prodává, 
2. časovém vymezení prodeje lihovin, 
3. druhu prodávaných lihovin, nebo 
4. množství prodávaných lihovin. 
 
 (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. 
 

* * * 
 
 

HLAVA II 
 

SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB 
 
 

Díl 7 
 

Správní delikty na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků 
 

§ 135zq 
Správní delikty proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků 

 
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že 

poruší zákaz prodeje lihovin nebo zákaz prodeje tabákových výrobků podle § 133. 
 

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč. 
 

§ 135zr 
Správní delikty proti oznamovací povinnosti při prodeji lihovin na veřejnosti 

přístupných akcích 
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(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která prodává lihoviny na 

veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podnicích, včetně tanečních zábav a diskoték, 
dopustí správního deliktu tím, že 
  
a) o této činnosti ve stanovené lhůtě písemně neinformuje správce daně, v jehož územní 
působnosti se bude prodej uskutečňovat, nebo 
  
b) písemná informace o této činnosti neobsahuje údaje o 
1. osobě, která lihoviny prodává, 
2. časovém vymezení prodeje lihovin, 
3. druhu prodávaných lihovin, nebo 
4. množství prodávaných lihovin. 
 

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč. 
 

* * * 
 

HLAVA III 
 

PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ ZAJIŠTĚNÝCH LIHOVIN A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 
 

§ 135zzc 
 

Propadnutí lihovin a tabákových výrobků 
 
 (1) Správní orgán uloží propadnutí 
  
a) neznačených tabákových výrobků, které zajistil v souvislosti s porušením povinnosti při 
značení tabákových výrobků, 
  
b) lihovin nebo tabákových výrobků, které zajistil v souvislosti s porušením zákazu prodeje 
lihovin a tabákových výrobků. 
  

(1) Správní orgán uloží propadnutí neznačených tabákových výrobků, které 
zajistil v souvislosti s porušením povinnosti při značení tabákových výrobků. 

 
 (2) Propadnutí lihovin nebo tabákových výrobků podle odstavce 1 lze uložit, pokud 
  
a) náleží pachateli správního deliktu a 
  
b) byly ke spáchání správního deliktu užity nebo určeny. 
  

 
§ 135zzd 

 
Zabrání lihovin a tabákových výrobků 

 
 Správní orgán, který neuložil propadnutí lihovin nebo tabákových výrobků, rozhodne 
o jejich zabrání, pokud 
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a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, 
  
b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, nebo 
  
c) vlastník není znám. 
  

§ 135zze 
 

Společná ustanovení o propadlých a zabraných lihovinách a tabákových výrobcích 
 
 (1) Propadlé nebo zabrané lihoviny nebo tabákové výrobky připadají státu. 
  
 (2) Generální ředitelství cel propadlé nebo zabrané lihoviny nebo tabákové výrobky 
zničí. Na zničení dohlíží tříčlenná komise složená ze zaměstnanců v Generálním ředitelství 
cel. 
  
 (3) Pachateli správního deliktu, kterému bylo uloženo propadnutí lihovin nebo 
tabákových výrobků, nebo osobě, u které byly zabrané lihoviny nebo tabákové výrobky 
zajištěny, se uloží povinnost nahradit státu náklady spojené s jejich správou a zničením. 
  
 (4) Proti rozhodnutí o zabrání lihovin nebo tabákových výrobků nebo o povinnosti 
nahradit státu náklady spojené s jejich správou a zničením se nelze odvolat. 
  
 (5) Nepropadnou-li nebo nebudou-li lihoviny nebo tabákové výrobky zabrány, musí 
být bez zbytečného odkladu vráceny tomu, komu nepochybně patří, jinak tomu, u koho byly 
zajištěny. 
 

135zzg 
 

Příslušnost k projednání správního deliktu 
 
 (1) Správní delikty podle tohoto zákona projednává celní úřad. 
  
 (2) Česká obchodní inspekce nebo finanční úřad projednává 
  
a) přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to přestupky proti nakládání s 
tabákovými výrobky, 
 
b) přestupky na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to přestupky proti 
zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků, 
 
c) b) přestupky na úseku 
1. značkování a barvení vybraných minerálních olejů, 
2. značkování některých dalších minerálních olejů, 
 
d) c) správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to 
1. správní delikty proti jednotkovému balení, 
2. správní delikty proti zákazu prodeje za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele, 
3. správní delikty proti značení tabákovými nálepkami, 
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e) d) správní delikty na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to správní 
delikty proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků, 
 
f) e) d) správní delikty na úseku 
1. značkování a barvení vybraných minerálních olejů, 
2. značkování některých dalších minerálních olejů. 
 
  
 (3) Státní zemědělská a potravinářská inspekce projednává 
  
a) přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to přestupky proti nakládání s 
tabákovými výrobky, 
 
b) přestupky na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to přestupky proti 
zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků, 
 
c) b) správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to 
1. správní delikty proti jednotkovému balení, 
2. správní delikty proti zákazu prodeje za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele, 
3. správní delikty proti značení tabákovými nálepkami,. 
 
d) c) správní delikty na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to správní 
delikty proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků. 
  
 (4) Obecní živnostenský úřad projednává 
  
a) přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to přestupky proti nakládání s 
tabákovými výrobky, 
 
b) přestupky na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to přestupky proti 
zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků, 
 
c) b) správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to správní delikty proti 
značení tabákovými nálepkami,. 
 
d) c) správní delikty na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to správní 
delikty proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků. 
 

* * * 
 

K ČÁSTI DESÁTÉ 
Platné znění § 3 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona 
č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., 
zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 138/2014 Sb., zákona č. 250/2014 
Sb. a zákona č. …/2016 Sb. (senátní tisk č. 248), s vyznačením navrhovaných změn 

 
§ 3  
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 (1) Inspekce u fyzických a právnických osob (dále jen "kontrolované osoby") 
kontroluje zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky, přitom kontroluje 
zejména, 
  
a) zda tyto zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky splňují požadavky 
stanovené zvláštními právními předpisy3),6), mezinárodními smlouvami7) nebo přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie3a), 
  
b) zda při výrobě zemědělských výrobků nebo potravin nebo při jejich uvádění na trh29) anebo 
při výrobě tabákových výrobků nebo při jejich distribuci nebo uvádění na trh jsou dodržovány 
podmínky stanovené zvláštními právními předpisy3), mezinárodními smlouvami7) nebo přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie3a), 
  
c) zda kontrolované osoby splnily povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy3), 
mezinárodními smlouvami7) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a), 
  
d) zda nedochází ke klamání spotřebitele8), 
  
e) zda zemědělské výrobky nebo potraviny uváděné na trh anebo tabákové výrobky 
distribuované nebo uváděné na trh jsou bezpečné9), 
  
f) zda nedochází k porušování práva osob, jimž svědčí ochrana zapsaného označení původu 
nebo zeměpisného označení zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků10), 
nebo zaručených tradičních specialit10a). 
  
 (2) Inspekce dále u kontrolovaných osob 
  
a) kontroluje, zda čerstvé ovoce, čerstvá zelenina nebo konzumní brambory splňují požadavky 
na jakost stanovené zvláštním právním předpisem12) a soulad a správnost údajů uvedených v 
průvodních dokumentech, 
  
b) opatřeními podle § 5 odst. 1 ukládá povinnosti a stanovuje lhůty k jejich splnění, a to i v 
průběhu kontroly, 
  
c) kontroluje splnění povinností uložených podle písmene b), 
  
d) provádí kontrolu v pravidelných intervalech nebo při podezření z porušení právních 
předpisů3), 
  
e) kontroluje dodržování požadavků na osobní a provozní hygienu v rozsahu stanoveném 
přímo použitelným předpisem Evropské unie o hygieně potravin12a) a přímo použitelným 
předpisem Evropské unie o mikrobiologických kritériích pro potraviny41), 
  
f) kontroluje dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona 
upravujícího spotřební daně, 
  
g) kontroluje dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona 
upravujícího spotřební daně, 
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h) g) kontroluje dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona 
upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí pří výkonu své jiné 
působnosti, 
  
i) h) kontroluje dodržování povinností při označování lihovin podle zákona upravujícího 
potraviny, 
  
j) i) kontroluje dodržování povinností stanovených pro sledovatelnost potravin podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obecné zásady a požadavky potravinového 
práva, 
  
k) j) plní úkoly vyplývající pro ni jako pro orgán dozoru z přímo použitelných předpisů 
Evropské unie, přičemž je pro zjednání nápravy protiprávního stavu oprávněna využívat i 
opatření v nich uvedená, 
 
l) k) kontroluje dodržování povinností stanovených pro reklamu na potraviny v rozsahu 
stanoveném zákonem upravujícím regulaci reklamy, 
 
m) l) kontroluje, zda informace uvedené na obalech nebo etiketách určených pro potraviny, 
zemědělské výrobky a tabákové výrobky splňují požadavky stanovené zvláštními právními 
předpisy3) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie3a), 
 
n) m) kontroluje nakládání s vedlejšími produkty živočišného původu v rozsahu stanoveném 
přímo použitelným předpisem Evropské unie o vedlejších produktech živočišného původu42) v 
mezích své působnosti podle zákona upravujícího potraviny. 
  
 (3) Inspekce při plnění úkolů podle tohoto zákona a podle zvláštních zákonů3) 
  
a) ukládá pokuty podle tohoto zákona a podle zvláštních zákonů3), 
  
b) provádí rozbory vzorků nebo zajišťuje provedení rozborů vzorků a přípravu vzorků30) pro 
doplňující odborný posudek, a to v případě 
1. zemědělských výrobků nebo potravin podléhajících kontrole v laboratořích pověřených 
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o úředních kontrolách31), které splňují 
podmínky pro provoz laboratoří stanovené v přímo použitelném předpisu Evropské unie o 
úředních kontrolách32), 
2. tabákových výrobků podléhajících kontrole v laboratořích, které splňují podmínky pro 
provoz laboratoří stanovené technickou normou upravující všeobecné požadavky na 
způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří33), nebo 
3. vzorků odebraných z míst nebo zařízení používaných při výrobě a uvádění na trh potravin 
podléhajících kontrole v laboratořích pověřených podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie o úředních kontrolách31), které splňují podmínky pro provoz laboratoří 
stanovené v přímo použitelném předpisu Evropské unie o úředních kontrolách32); v případě 
vzorků pro mikrobiologické zkoušení odebraných z míst nebo zařízení nelze odebrat vzorky 
pro doplňující odborný posudek, 
  

c) vydává osvědčení na žádost výrobci o tom, že jím vyrobený zemědělský výrobek, 
potravina28), ke kontrole jejíž výroby je inspekce příslušná, nebo tabákový výrobek splňuje 
požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3) nebo přímo použitelnými předpisy 
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Evropské unie3a), anebo na žádost kontrolované osoby o tom, že její činnost, k jejíž kontrole je 
inspekce příslušná, splňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3) nebo přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie3a); vydání osvědčení podléhá správnímu poplatku a 
inspekce při vydání osvědčení vychází 

1. ze svých dosavadních kontrolních zjištění, 
2. z kontroly, kterou provede u žadatele o osvědčení, 
3. z výsledků rozborů provedených v laboratoři, která splňuje podmínky pro provoz 
laboratoří stanovené technickou normou upravující všeobecné požadavky na způsobilost 
zkušebních a kalibračních laboratoří33), jejichž provedení inspekce na základě žádosti o 
osvědčení uložila žadateli o osvědčení; inspekce může žadateli o osvědčení určit druhy 
rozborů vhodné k ověření skutečností, jichž se má osvědčení týkat, nebo 
4. z výsledků rozborů provedených v laboratoři, která splňuje podmínky pro provoz 
laboratoří stanovené technickou normou upravující všeobecné požadavky na způsobilost 
zkušebních a kalibračních laboratoří33), které inspekci s žádostí předložil žadatel o osvědčení, 

d) na žádost vydává osvědčení pro fyzickou nebo právnickou osobu pro zápis označení 
původu, zeměpisných označení a zaručených tradičních specialit do rejstříku10), 10a), pro 
změnu specifikace nebo zrušení zápisu označení původu, zeměpisných označení a zaručených 
tradičních specialit; vydání osvědčení podléhá správnímu poplatku, 

e) na žádost vydává osvědčení pro fyzickou nebo právnickou osobu o tom, že čerstvé ovoce, 
čerstvá zelenina nebo konzumní brambory splňují požadavky stanovené zvláštními právními 
předpisy3) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a); vydání osvědčení podléhá 
správnímu poplatku, 

f) vydává pro místně příslušný celní orgán závazné stanovisko podle § 7, 
  
g) vede evidenci provozovatelů potravinářských podniků34), 
  
h) spolupracuje s příslušnými správními úřady, orgány územní samosprávy, zahraničními 
institucemi a s příslušnými orgány Evropské unie, jejichž spolupráce je nezbytná pro výkon 
kontroly nebo vyplývá z mezinárodních smluv a informuje je neprodleně o závažných 
skutečnostech, které narušují nebo jsou způsobilé narušit ochranu spotřebitele, 
  
i) poskytuje informace o výsledcích své činnosti důležitých pro ochranu spotřebitele, 
  
j) provádí monitorování, 
  
k) ověřuje pro účely prováděných kontrol metody zkoušení podle dostupných vědeckých 
poznatků, 
  
l) zajišťuje odborné vzdělávání svých zaměstnanců, 
  
m) v případě, že vydání osvědčení vyžaduje laboratorní rozbor a tento rozbor provede 
laboratoř inspekce, rozhodne inspekce o tom, že žadatel uhradí náklady tohoto rozboru ve 
výši podle sazebníku náhrad za rozbory prováděné laboratořemi inspekce pro účely kontroly; 
v případě, že vydání osvědčení vyžaduje laboratorní rozbor a provedení tohoto rozboru zajistí 
inspekce, rozhodne inspekce o tom, že žadatel uhradí náklady tohoto rozboru; v případě, že 
vydání osvědčení vyžaduje provedení kontroly podle písmene c) bodu 2, rozhodne inspekce o 
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tom, že žadatel uhradí náklady kontroly stanovené podle prováděcího právního předpisu, 
který stanoví výši paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti s kontrolou; náhrada 
nákladů rozborů a kontroly je příjmem státního rozpočtu a vybírá ji inspektorát, který ji uložil,  
 
n) ověřuje způsobilost laboratoří pověřených prováděním rozborů pro své potřeby, 
  
o) provádí bezúplatně ve svých laboratořích rozbory na žádost organizačních složek státu, 
  
p) schvaluje po projednání s dotčenými správními úřady postup a způsob ozařování potravin 
ionizujícím zářením podle zvláštního právního předpisu3), 
  
q) informuje Komisi Evropské unie o schválení ozařovny, předává související dokumentaci a 
informuje Komisi Evropské unie o případném pozastavení nebo odebrání rozhodnutí o 
schválení ozařovny, 
  
r) informuje nejméně jednou ročně Komisi Evropské unie o výsledcích kontrol prováděných u 
provozovatele ozařovny a ozářených potravinách nebo surovinách uváděných na trh, ve 
vztahu k použitým dávkám záření, dodržení stanovených limitů v potravině podle 
jednotlivých druhů a ozářeném množství, 
  
s) prověřuje, zda úprava balené pramenité vody pomocí vzduchu obohaceného ozonem 
odpovídá požadavkům zvláštního právního předpisu14a), 
  
t) provádí kontrolu při vstupu a dovozu potravin ze třetích zemí14b), 
  
u) je oprávněna vyžadovat od orgánů celní správy informace14c) nezbytné pro výkon své 
kontrolní činnosti, 
  
v) ověřuje odrůdu, původ, cukernatost a hmotnost vinných hroznů určených pro výrobu 
jakostního vína s přívlastkem a vydává o tom doklad, 
  
w) provádí zatřiďování vín podle zvláštního právního předpisu14d), 
  
x) rozhoduje o způsobu zpracování vinných hroznů sklizených na vinici vysazené v rozporu s 
přímo použitelnými předpisy Evropské unie14e) nebo zvláštním právním předpisem14d), nebo 
produktů vyrobených z těchto vinných hroznů, 
  
y) informuje bezodkladně správce spotřební daně a obecní živnostenský úřad, zjistí-li, že 
1. byla porušena povinnost při značení tabákových výrobků, nebo 
2. byl porušen zákaz prodeje lihovin a tabákových výrobků, nebo 
3. 2. byla porušena povinnost při značení lihu nebo nakládání s lihem, 
  
z) vydává doklady podle přímo použitelných předpisů Evropské unie14f), 
  
aa) provádí certifikaci vína podle přímo použitelného předpisu Evropské unie14g), 
  
bb) zajišťuje odpovídající a pravidelnou odbornou přípravu osob provádějících kontrolu 
shody podle přímo použitelných předpisů Evropské unie o kontrolách dodržování obchodních 
norem14h), 
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cc) provádí ověření souladu se specifikacemi podle přímo použitelných předpisů Evropské 
unie upravujících ochranu zeměpisných označení, označení původu a zaručené tradiční 
speciality10a) a podle zvláštních právních předpisů14d), 35) rozhoduje o náhradě nákladů na toto 
ověření, 
  
dd) v případě přeshraniční spolupráce provádí dozor a postupuje přitom podle příslušného 
předpisu Evropské unie14i) v rozsahu věcné působnosti zvláštních právních předpisů, kterými 
je promítnuta směrnice uvedená v bodě 16 přílohy k tomuto předpisu. 
  
 (4) Za odebrané kontrolní vzorky se kontrolované osobě poskytne náhrada ve výši 
ceny, za kterou kontrolovaná osoba zemědělský výrobek, potravinu nebo tabákové výrobky 
prodává nebo za kterou ji pořídila, pokud o náhradu požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy 
byla seznámena se skutečností, že zemědělský výrobek, potravina nebo tabákové výrobky 
splnily požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3), přímo použitelnými předpisy 
Evropské unie3a) nebo mezinárodními smlouvami7). Náhrada se kontrolované osobě poskytne 
nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy o ni požádala. 
  
 (5) Nesplňuje-li vzorek určený pro úřední kontrolu odebraný při kontrolním nákupu 
požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3), přímo použitelnými předpisy Evropské 
unie3a) nebo mezinárodními smlouvami7), rozhodne inspekce o tom, že kontrolovaná osoba 
uhradí náklady za kontrolní nákup ve výši ceny, za kterou byl nevyhovující vzorek při 
kontrolním nákupu zakoupen. Náhrada nákladů za kontrolní nákup je příjmem státního 
rozpočtu a vybírá ji inspektorát, který ji uložil. 
  
 (6) Bylo-li rozborem vzorku zjištěno, že zemědělské výrobky, potraviny nebo 
tabákové výrobky nebo místa anebo zařízení používaná při výrobě nebo uvádění potravin na 
trh nesplňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3), přímo použitelnými 
předpisy Evropské unie3a) nebo mezinárodními smlouvami7), rozhodne inspekce o tom, že 
kontrolovaná osoba uhradí náklady rozboru. V případě, že rozbor podle věty první provedla 
inspekce, hradí kontrolovaná osoba náklady rozboru podle prováděcího právního předpisu. 
Náhrada nákladů za rozbor je příjmem státního rozpočtu a vybírá ji inspektorát, který ji uložil. 
  
 (7) Inspekce provádí dodatečnou kontrolu podle přímo použitelného předpisu 
Evropských společenství o úředních kontrolách14j). Zvláštní právní předpis stanoví výši 
paušální částky nákladů dodatečné kontroly. O náhradě nákladů za dodatečnou kontrolu 
rozhodne inspekce. 
  
 (8) Zvláštní právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů, které vznikly v 
souvislosti se vstupem potravin ze třetích zemí podle přímo použitelného předpisu Evropské 
unie o úředních kontrolách14l). O náhradě těchto nákladů rozhodne inspekce. 
  
 (9) Provozovatel potravinářského podniku je povinen uhradit náklady, které vznikly v 
souvislosti s dovozem potravin ze třetích zemí, pokud tak stanoví přímo použitelný předpis 
Evropské unie14m). Zvláštní právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů vzniklých v 
souvislosti s dovozem potravin a surovin ze třetích zemí a prováděcí právní předpis stanoví 
výši nákladů za laboratorní rozbor kontrolních vzorků, je-li prováděn laboratoří inspekce. O 
náhradě těchto nákladů rozhodne inspekce. 
  
 (10) Inspekce dále provádí kontrolní a dozorové činnosti podle zákona o Státním 
zemědělském intervenčním fondu14n). 
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 (11) Inspekce dále provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství14o) v 
souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím prováděcí pravidla pro 
podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém14p). 
 

* * * 
 

K ČÁSTI JEDENÁCTÉ 
 
Platné znění příslušných částí zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých 
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 
296/2008 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., 
zákona č. 75/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., 
zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 80/2015 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 
 
 

§ 5 
 
 (1) Zacházením s léčivy se pro účely tohoto zákona rozumí jejich výzkum, příprava, 
úprava, kontrola, výroba, distribuce, skladování a uchovávání, dodávání a přeprava, nabízení 
za účelem prodeje, výdej, prodej držení za účelem podnikání, poskytování reklamních vzorků, 
používání léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb nebo veterinární péče nebo 
odstraňování léčiv. 
  
 (2) Výzkumem léčiv se pro účely tohoto zákona rozumí neklinické hodnocení 
bezpečnosti léčiv a klinické hodnocení léčivých přípravků s cílem prokázat jejich účinnost, 
bezpečnost nebo jakost. 
  
 (3) Přípravou léčivých přípravků se rozumí jejich zhotovování v lékárně nebo v 
dalších pracovištích, kde lze léčivé přípravky připravovat podle § 79 odst. 2. 
  
 (4) Úpravou léčivých přípravků se rozumí takový postup, který je prováděn u 
  
a) léčivých přípravků podléhajících registraci před jejich výdejem nebo použitím při 
poskytování zdravotních služeb nebo veterinární péče v souladu se souhrnem údajů o 
přípravku nebo podle údajů výrobce v případě postupu podle § 8 odst. 3 až 5 nebo podmínek 
stanovených specifickým léčebným programem, 
  
b) hodnocených léčivých přípravků před jejich použitím v rámci klinického hodnocení, v 
souladu s protokolem a schválenými postupy klinického hodnocení; 
 postupy podle písmen a) nebo b), které jsou neúměrně náročné nebo nebezpečné, i 
když jinak naplňují znaky úpravy podle těchto písmen, se považují za přípravu; výčet 
takových postupů stanoví prováděcí právní předpis. 
  
 (5) Distribucí léčiv se rozumí všechny činnosti sestávající z obstarávání, skladování, 
dodávání, včetně dodávání léčiv v rámci Evropské unie a vývozu do jiných zemí než 
členských států (dále jen "třetí země"), a příslušných obchodních převodů bez ohledu na 
skutečnost, zda jde o činnost prováděnou za úhradu nebo zdarma. Distribuce léčivých 
přípravků se provádí ve spolupráci s výrobci, jinými distributory nebo s lékárnami a jinými 
osobami oprávněnými vydávat léčivé přípravky veřejnosti, případně léčivé přípravky 
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používat. Za distribuci léčivých přípravků se nepovažuje výdej léčivých přípravků, jejich 
prodej prodejcem vyhrazených léčivých přípravků a jejich používání při poskytování 
zdravotních služeb a veterinární péče, jakož i distribuce transfuzních přípravků zařízením 
transfuzní služby a distribuce surovin pro další výrobu zařízením transfuzní služby. Za 
distribuci léčivých přípravků se také nepovažuje dovoz léčivých přípravků ze třetích zemí. 
  
 (6) Výdejem léčivých přípravků se rozumí jejich poskytování za podmínek uvedených 
v § 82 odst. 2. Za výdej léčivých přípravků se považuje i jejich zásilkové poskytování za 
podmínek uvedených v § 84 až 87. U transfuzních přípravků se výdejem rozumí poskytnutí 
transfuzního přípravku poskytovateli zdravotních služeb, a to zařízením transfuzní služby 
nebo krevní bankou, pro transfuzi konkrétnímu příjemci. Tímto ustanovením nejsou dotčeny 
právní předpisy upravující daň z přidané hodnoty a ochranu spotřebitele6). 
  
 (7) Prodejem se rozumí prodej, nákup nebo skladování vyhrazených léčivých 
přípravků. 
  
 (8) Používáním léčivých přípravků 
  
a) při poskytování zdravotních služeb se rozumí 
1. jejich podávání pacientovi při poskytování těchto služeb, nebo 
2. vybavení pacienta podle § 8 odst. 1 potřebným množstvím léčivých přípravků při ukončení 
hospitalizace nebo při přeložení pacienta k jinému poskytovateli zdravotních služeb, anebo 
nebo 
3. vybavení pacienta podle § 8 odst. 1 potřebným množstvím léčivých přípravků 
poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru praktický 
lékař pro děti a dorost a poskytovatelem zdravotnické záchranné služby., anebo 
4. vybavení pacienta podle § 8 odst. 1 potřebným množstvím individuálně 
připraveného léčivého přípravku s obsahem návykové látky40) poskytovatelem 
zdravotních služeb v oboru psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, 
gerontopsychiatrie nebo v oboru návykové nemoci v rámci poskytování léčby 
adiktologické poruchy, při níž pacient užívá tento léčivý přípravek jako náhradu za 
návykovou látku, která vyvolala jeho adiktologickou poruchu, 
  
b) při poskytování veterinární péče se rozumí jejich poskytování chovatelům za účelem 
následného podání zvířatům nebo jejich přímé podávání zvířatům, a to za podmínek 
stanovených tímto zákonem a právními předpisy8). 
  
 (9) Oběhem léčiv se pro účely tohoto zákona rozumí dodávání léčiv osobám 
uvedeným v § 77 odst. 1 písm. c) bodech 2 až 7 a 10, výdej léčivých přípravků, včetně výdeje 
transfuzních přípravků, distribuce transfuzních přípravků, prodej vyhrazených léčivých 
přípravků a používání léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb nebo veterinární 
péče. 
  
 (10) Uváděním medikovaného krmiva do oběhu se rozumí držení medikovaného 
krmiva za účelem prodeje nebo jakéhokoli dalšího způsobu poskytování jiným osobám nebo 
vlastní prodej nebo poskytování medikovaného krmiva jiným osobám bez ohledu na to, zda 
jde o činnosti prováděné za úhradu nebo zdarma. 
  
 (11) Zneužitím léčivých přípravků se pro účely tohoto zákona rozumí úmyslné 
nadměrné užívání léčivých přípravků nebo úmyslné užívání léčivých přípravků způsobem, 
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který je v rozporu s určeným účelem použití, a to případně i po jejich dalším zpracování, 
doprovázené škodlivými účinky na organismus, včetně škodlivých účinků na jeho psychiku. 
  
 (12) Použitím veterinárního léčivého přípravku mimo rozsah rozhodnutí o registraci se 
rozumí použití veterinárního léčivého přípravku, které není v souladu se souhrnem údajů o 
přípravku. Pro účely kontroly používání, předepisování a výdeje léčivých přípravků při 
poskytování veterinární péče a farmakovigilance se použitím veterinárního léčivého přípravku 
mimo rozsah rozhodnutí o registraci rozumí dále i nesprávné použití nebo zneužití přípravku. 
  
 (13) Zprostředkováním humánních léčivých přípravků se pro účely tohoto zákona 
rozumí veškeré činnosti spojené s nákupem nebo prodejem humánních léčivých přípravků, 
které nezahrnují fyzické zacházení s přípravky nebo jejich distribuci a jejichž podstatou je 
nezávislé jednání o nákupu nebo prodeji léčivých přípravků jménem jiné osoby. 
  
 (14) Padělaným léčivým přípravkem se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoli 
humánní léčivý přípravek, 
  
a) na němž jsou uvedeny nepravdivé údaje o jeho totožnosti, včetně obalu a označení na 
obalu, názvu nebo složení z hlediska kterékoli jeho složky včetně pomocných látek a síly 
těchto složek, 
  
b) na němž jsou uvedeny nepravdivé údaje o jeho původu, včetně výrobce, země výroby, 
země původu nebo držitele rozhodnutí o registraci, nebo 
  
c) který je doprovázen dokumentací obsahující nepravdivé údaje o jeho historii, včetně 
záznamů a dokumentů týkajících se využitých distribučních kanálů. 
  
 (15) Léčivý přípravek s nezamýšlenými závadami v jakosti se za padělaný léčivý 
přípravek podle odstavce 14 nepovažuje. 
 

* * * 
 

§ 8 
 

Používání léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb 
 
 (1) Předepisovat, uvádět do oběhu nebo používat při poskytování zdravotních služeb 
lze pouze registrované humánní léčivé přípravky podle § 25, není-li dále stanoveno jinak. 
Vybavit pacienta léčivými přípravky při poskytování zdravotních služeb podle § 5 odst. 8 
písm. a) bodů 2 a 3 lze pouze v případě, že zdravotní stav pacienta nezbytně vyžaduje 
bezodkladné užívání léčivého přípravku a vzhledem k místní nebo časové nedostupnosti 
lékárenské péče není možný včasný výdej léčivého přípravku na lékařský předpis; způsob 
vybavení pacienta léčivými přípravky při poskytování zdravotních služeb podle § 5 odst. 8 
písm. a) bodů 2 až 4 stanoví prováděcí právní předpis. 
  
 (2) Předepisovat a používat při poskytování zdravotních služeb je dále možno léčivé 
přípravky připravené v lékárně a na dalších pracovištích, kde lze připravovat léčivé přípravky 
podle § 79 odst. 2, a transfuzní přípravky vyrobené v zařízení transfuzní služby. 
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 (3) Při poskytování zdravotních služeb jednotlivým pacientům může ošetřující lékař za 
účelem poskytnutí optimálních zdravotních služeb předepsat nebo použít i léčivé přípravky 
neregistrované podle tohoto zákona, pouze za situace, kdy zároveň 
  
a) není distribuován nebo není v oběhu v České republice léčivý přípravek odpovídajícího 
složení nebo obdobných terapeutických vlastností, který je registrován, 
  
b) jde o léčivý přípravek, který je 
1. již registrovaný v jiném státě, nebo 
2. přípravkem pro moderní terapie, jehož výrobce je držitelem povolení k výrobě dané lékové 
formy v rozsahu odpovídajícím povolení k výrobě hodnocených léčivých přípravků vydaným 
Státním ústavem pro kontrolu léčiv, 
  
c) takový způsob je dostatečně odůvodněn vědeckými poznatky a 
  
d) nejde o léčivý přípravek obsahující geneticky modifikovaný organismus11). 
  
 (4) Ošetřující lékař může, pokud není léčivý přípravek distribuován nebo není v oběhu 
léčivý přípravek potřebných terapeutických vlastností, použít registrovaný léčivý přípravek 
způsobem, který není v souladu se souhrnem údajů o přípravku, je-li však takový způsob 
dostatečně odůvodněn vědeckými poznatky. 
  
 (5) Poskytovatel zdravotních služeb odpovídá podle právních předpisů9) za škodu na 
zdraví nebo za usmrcení člověka, ke kterým došlo v důsledku použití neregistrovaného 
léčivého přípravku nebo použití registrovaného léčivého přípravku způsobem uvedeným v 
odstavci 4. Hodlá-li ošetřující lékař předepsat nebo použít neregistrovaný léčivý přípravek 
nebo použít registrovaný léčivý přípravek způsobem uvedeným v odstavci 4, seznámí s touto 
skutečností a důsledky léčby pacienta, popřípadě jeho zákonného zástupce. Neumožňuje-li 
zdravotní stav pacienta takové seznámení, učiní tak ošetřující lékař po použití léčivého 
přípravku neprodleně, jakmile to zdravotní stav pacienta umožní. Jde-li o předepsání 
neregistrovaného léčivého přípravku, ošetřující lékař tuto skutečnost vyznačí v lékařském 
předpisu. Předepsání nebo použití neregistrovaného léčivého přípravku ošetřující lékař 
neprodleně oznámí Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Způsob a rozsah oznámení o 
předepsání nebo použití neregistrovaného léčivého přípravku Státnímu ústavu pro kontrolu 
léčiv stanoví prováděcí právní předpis. Jde-li o radiofarmakum, Státní ústav pro kontrolu léčiv 
informuje o jemu oznámeném použití neregistrovaného radiofarmaka Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost. Léčivý přípravek podle odstavce 3 písm. b) bodu 2 musí být označen alespoň 
způsobem stanoveným v § 57 odst. 2. 
  
 (6) Při předpokládaném nebo potvrzeném šíření původců onemocnění, toxinů, 
chemických látek nebo při předpokládané nebo potvrzené radiační nehodě nebo havárii, které 
by mohly závažným způsobem ohrozit veřejné zdraví, může Ministerstvo zdravotnictví 
výjimečně dočasně rozhodnutím vydaným po vyžádání odborného stanoviska Státního ústavu 
pro kontrolu léčiv povolit distribuci, výdej a používání neregistrovaného humánního léčivého 
přípravku nebo použití registrovaného humánního léčivého přípravku způsobem, který není v 
souladu s rozhodnutím o registraci. V takovém případě držitelé rozhodnutí o registraci, 
výrobci léčivých přípravků a zdravotničtí pracovníci nenesou odpovědnost za důsledky 
vyplývající z takového použití léčivého přípravku. To platí bez ohledu na to, zda byla nebo 
nebyla udělena registrace podle § 25 odst. 1. Odpovědnost za vady léčivých přípravků podle 
zvláštního právního předpisu12) není dotčena. O vydaném opatření Ministerstvo zdravotnictví 
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informuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Ministerstvo zdravotnictví vyvěsí vydané opatření 
na své úřední desce a Státní ústav pro kontrolu léčiv je zveřejní způsobem umožňujícím 
dálkový přístup, popřípadě i ve Věstníku Státního ústavu pro kontrolu léčiv. 
  
 (7) Ustanoveními tohoto zákona nejsou dotčena ustanovení právního předpisu 
upravujícího radiační ochranu osob podrobujících se lékařskému vyšetření nebo léčbě nebo 
pravidla stanovující základní bezpečnostní normy pro ochranu veřejného zdraví a pracovníků 
proti nebezpečí ionizujícího záření13). 
  
 (8) Zacházet s léčivými přípravky jinak než v souladu s tímto zákonem je zakázáno. 
 

* * * 
 
 
K ČÁSTI DVANÁCTÉ 
 
Platné znění příslušných částí zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění 
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 273/2008 
Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 
105/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona 
č. 318/2015 Sb. a zákona č. 51/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 

 
§ 67 

 
Získávání informací v souvislosti s odhalováním a šetřením přestupků 

 
 (1) Policie je v souvislosti s odhalováním a šetřením přestupku oprávněna vyžadovat 
  
a) výpis z evidence Rejstříku trestů v případech, ve kterých by předchozí trestní postih mohl 
vést k posouzení skutku jako trestného činu, 
  
b) provedení orientačního vyšetření při podezření na ovlivnění alkoholem nebo jinou 
návykovou látkou pomocí dechové zkoušky nebo odběrem slin anebo potu, 
  
c) odborné lékařské vyšetření ke zjištění alkoholu nebo jiné návykové látky včetně odběru 
krve, moči, slin nebo potu, a to i v případě, že osobu nelze předem pro její zdravotní stav ke 
strpění příslušných úkonů vyzvat, nebo 
  
d) jiné odborné vyjádření. 
  
 (2) Policista je dále oprávněn provádět ohledání místa přestupku, ohledání věci mající 
vztah ke spáchanému přestupku a v souvislosti s tím zjišťovat a zajišťovat stopy. 
  
 (3) Úkonům uvedeným v odstavci 1 písm. b) nebo c) je osoba povinna se podrobit, 
není-li to spojeno s nebezpečím pro její zdraví. 
  
 (4) Odběr krve musí být proveden, požádá-li o to osoba podezřelá z přestupku. 

(4) Odběr krve musí být proveden, požádá-li o to osoba podezřelá z přestupku. 
Poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnické zařízení, kde má být odběr krve 
proveden, určí policista, který rovněž zajistí dopravu osoby do tohoto zařízení. Policista 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAAHE6PPR)



32 
 

následně zajistí provedení rozboru odebrané krve poskytovatelem zdravotních služeb. 
Náklady spojené s dopravou osoby do zdravotnického zařízení, odběrem krve a jejím 
následným rozborem hradí osoba, která o něj požádala; pokud je touto osobou osoba 
nezletilá, která není plně svéprávná, hradí tyto náklady její zákonný zástupce. 

 
* * * 

 
K ČÁSTI TŘINÁCTÉ 
 
Platné znění příslušných částí zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona 
č. 167/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č.  
66/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona 
č. 47/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb. a zákona č. 147/2016 Sb., s vyznačením 
navrhovaných změn 
 

§ 2  
 
 (1) Poskytovatelem zdravotních služeb se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která 
má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle tohoto zákona. 
  
 (2) Zdravotními službami se rozumí 
  
a) poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona zdravotnickými pracovníky1),2), a dále 
činnosti vykonávané jinými odbornými pracovníky2), jsou-li tyto činnosti vykonávány v 
přímé souvislosti s poskytováním zdravotní péče, 
  
b) konzultační služby, jejichž účelem je posouzení individuálního léčebného postupu, 
popřípadě navržení jeho změny nebo doplnění, a další konzultace podporující rozhodování 
pacienta ve věci poskytnutí zdravotních služeb prováděné dalším poskytovatelem zdravotních 
služeb (dále jen „poskytovatel“) nebo zdravotnickým pracovníkem, kterého si pacient zvolil, 
  
c) nakládání s tělem zemřelého v rozsahu stanoveném tímto zákonem, včetně převozu těla 
zemřelého na patologicko-anatomickou pitvu nebo zdravotní pitvu a z patologicko-
anatomické pitvy nebo ze zdravotní pitvy prováděné poskytovatelem podle zákona o 
pohřebnictví4), 
  
d) zdravotnická záchranná služba5), 
  
e) zdravotnická dopravní služba, jejímž účelem je 
1. přeprava pacientů mezi poskytovateli nebo k poskytovateli a zpět do vlastního sociálního 
prostředí, je-li to nezbytné k zajištění poskytnutí zdravotních služeb, 
2. rychlá přeprava zdravotnických pracovníků k zabezpečení neodkladné péče u 
poskytovatele, 
3. přeprava osob včetně zemřelého pacienta související s prováděním transplantací, 
neodkladná přeprava tkání a buněk určených k použití u člověka, přeprava léčivých 
přípravků, krve a jejích složek a zdravotnických prostředků nezbytných pro poskytnutí 
neodkladné péče nebo přeprava dalšího biologického materiálu, 
  
f) přeprava pacientů neodkladné péče, kterou se rozumí jejich přeprava mezi poskytovateli 
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výhradně za podmínek soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy, 
  
g) zdravotní služby v rozsahu činnosti odběrových zařízení nebo tkáňových zařízení podle 
jiných právních předpisů upravujících postupy pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských 
orgánů, tkání a buněk6), 
  
h) zdravotní služby v rozsahu činnosti zařízení transfuzní služby nebo krevní banky podle 
právního předpisu upravujícího výrobu transfuzních přípravků, jejich skladování a výdej7)., 
 
i) protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba52) (dále jen „záchytná služba“). 
  
 (3) Zdravotními službami se rovněž rozumí specifické zdravotní služby podle zákona 
o specifických zdravotních službách, zdravotní služby podle zákona upravujícího 
transplantace nebo zákona upravujícího umělé přerušení těhotenství8). 
  
 (4) Zdravotní péčí se rozumí 
  
a) soubor činností a opatření prováděných u fyzických osob za účelem 
1. předcházení, odhalení a odstranění nemoci, vady nebo zdravotního stavu (dále jen 
„nemoc“), 
2. udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu, 
3. udržení a prodloužení života a zmírnění utrpení, 
4. pomoci při reprodukci a porodu, 
5. posuzování zdravotního stavu, 
  
b) preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační, ošetřovatelské nebo jiné zdravotní 
výkony prováděné zdravotnickými pracovníky (dále jen „zdravotní výkon“) za účelem podle 
písmene a)., 
 
c) odborné lékařské vyšetření podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek53). 
  ______________ 
52) Zákon č. 373/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
53) Zákon č. … /2016 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. 
 

* * * 
 

§ 11  
 

Poskytování zdravotních služeb  
 
 (1) Poskytovatel může poskytovat pouze zdravotní služby uvedené v oprávnění k 
poskytování zdravotních služeb. 
  
 (2) Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné 
  
a) poskytovat odbornou první pomoc, 
  
b) poskytovat zdravotní služby v zařízeních sociálních služeb podle zákona o sociálních 
službách, 
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c) zajistit převoz osoby, jejíž zdravotní stav to vyžaduje, ze zahraničí do České republiky 
nebo z České republiky do zahraničí osobou oprávněnou k této činnosti podle právních 
předpisů jiného státu, z jehož území nebo na jehož území se převoz uskutečňuje a jde-li o 
činnost na území České republiky dočasnou, 
  
d) poskytovat zdravotní služby podle § 20. 
  
 (3) Zdravotní služby lze poskytovat pouze prostřednictvím osob způsobilých k výkonu 
zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotních 
služeb. 
  
 (4) Personální zabezpečení zdravotních služeb musí odpovídat oborům, druhu a formě 
poskytované zdravotní péče a zdravotním službám podle § 2 odst. 2 písm. d) až f) a i). 
Požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, týkající se odborné, 
specializované, popřípadě zvláštní odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných 
odborných pracovníků a jejich počtu stanoví prováděcí právní předpis. 
  
 (5) Zdravotní služby mohou být poskytovány pouze ve zdravotnických zařízeních v 
místech uvedených v oprávnění k poskytování zdravotních služeb; to neplatí v případě 
zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí, zdravotnické dopravní služby, 
přepravy pacientů neodkladné péče, přednemocniční neodkladné péče poskytované v rámci 
zdravotnické záchranné služby, zdravotních služeb poskytovaných v mobilních 
zdravotnických zařízeních ozbrojených sil za krizových situací a jde-li o převoz těla 
zemřelého na pitvu a z pitvy podle zákona o pohřebnictví. V případě, že poskytovatel 
poskytuje pouze domácí péči, musí mít kontaktní pracoviště. 
  
 (6) Zdravotnické zařízení musí být pro poskytování zdravotních služeb technicky a 
věcně vybaveno. Technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení musí odpovídat 
oborům, druhu a formě poskytované zdravotní péče a zdravotním službám podle § 2 odst. 2 
písm. d) až f) a i). Požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických 
zařízení, týkající se stavebně technického, funkčního a dispozičního uspořádání prostor a 
vybavení vybranými zdravotnickými prostředky, jinými přístroji a zařízením, na vybavení 
kontaktního pracoviště, a v případě lékárenské péče poskytované v odloučeném oddělení 
výdeje léčiv i na místo poskytování péče, stanoví prováděcí právní předpis. Tímto nejsou 
dotčeny požadavky na zdravotnická zařízení podle jiných právních předpisů. 
  
 (7) Poskytovatel zdravotnické záchranné služby, poskytovatel zdravotnické dopravní 
služby a poskytovatel přepravy pacientů neodkladné péče musí být pro poskytovanou 
zdravotní službu vybaven odpovídajícími dopravními prostředky. Požadavky na vybavení 
poskytovatele dopravními prostředky a požadavky na technické a věcné vybavení těchto 
dopravních prostředků a na jejich označení a barevné provedení stanoví prováděcí právní 
předpis. Tímto nejsou dotčeny požadavky na dopravní prostředky stanovené jinými právními 
předpisy. 
  
 (8) Poskytování zdravotních služeb v zařízeních sociálních služeb podle odstavce 2 
písm. b) je poskytovatel sociálních služeb povinen před jejich započetím oznámit krajskému 
úřadu příslušnému podle místa jejich poskytování. Při poskytování zdravotních služeb je 
poskytovatel sociálních služeb povinen dodržovat povinnosti stanovené poskytovateli v § 45 
odst. 1, odst. 2 písm. n), § 51 odst. 1 a § 53 odst. 1.  
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Poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení 

 
§ 11a 

 
(1) Mimo zdravotnické zařízení mohou být poskytovány zdravotní výkony 

v rámci preventivní péče zaměřené na předcházení onemocnění a jeho včasné 
rozpoznání, a to na základě povolení uděleného krajským úřadem. 
 

(2) Povolení se udělí poskytovateli, který je oprávněn poskytovat zdravotní 
služby, v jejichž rámci budou zdravotní výkony podle odstavce 1 poskytovány mimo 
zdravotnické zařízení. Mimo zdravotnické zařízení lze poskytovat jen takové zdravotní 
výkony v rámci preventivní péče, jejichž poskytnutí není podmíněno technickým 
a věcným vybavením nutným k jejich provedení ve zdravotnickém zařízení. 
 

(3) Povolení se uděluje na dobu nejdéle jednoho roku. O udělení povolení 
rozhoduje krajský úřad, v jehož správním obvodu budou zdravotní výkony poskytovány 
mimo zdravotnické zařízení. 
 

(4) Povolení lze udělit jen na základě souhlasného závazného stanoviska krajské 
hygienické stanice, v jejímž správním obvodu budou zdravotní výkony poskytovány 
mimo zdravotnické zařízení. Žádost poskytovatele o vydání závazného stanoviska musí 
obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 5. V žádosti musí být dále uvedena hygienická a 
protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění při 
činnostech podle věty první.  
 

(5) Žádost o udělení povolení kromě náležitostí stanovených správním řádem 
obsahuje 

a) identifikační údaje poskytovatele v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o udělení oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb, 
b) vymezení činností, které budou poskytovány mimo zdravotnické zařízení, 
c) místo, kde budou zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení, 
d) dobu, na kterou má být povolení uděleno, určenou konkrétním datem. 
 

(6) Žadatel k žádosti o udělení povolení předloží 
a) kopii rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud 

rozhodnutí nevydal krajský úřad příslušný k udělení povolení, 
b) závazné stanovisko krajské hygienické stanice. 
 

(7) Rozhodnutí o udělení povolení kromě náležitostí stanovených správním 
řádem obsahuje údaje uvedené v odstavci 5. Krajský úřad zašle kopii pravomocného 
rozhodnutí neprodleně krajské hygienické stanici, která vydala závazné stanovisko 
podle odstavce 4. 
 

(8) Při poskytování zdravotních výkonů v rámci preventivní péče mimo 
zdravotnické zařízení podle odstavce 1 není poskytovatel povinen vést zdravotnickou 
dokumentaci. 
 

§ 11b 
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(1) Povolení zaniká 
a) zánikem oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 
b) uplynutím doby, na kterou bylo uděleno, 
c) odejmutím povolení rozhodnutím krajského úřadu, který povolení vydal. 
 

(2) Krajský úřad odejme povolení, jestliže poskytovatel 
a) přestal splňovat některou z podmínek podle § 11a, 

b) závažným způsobem nebo opakovaně porušil povinnost vztahující se k poskytovaným 
zdravotním výkonům mimo zdravotnické zařízení stanovenou tímto zákonem nebo 
jiným právním předpisem, 

c) poskytoval zdravotní výkony mimo zdravotnické zařízení v rozporu s povolením. 
 

(3) Krajský úřad zašle kopii rozhodnutí o odejmutí povolení neprodleně krajské 
hygienické stanici, která vydala závazné stanovisko podle § 11a odst. 4. 
 

(4) Odvolání proti rozhodnutí o odejmutí povolení nemá odkladný účinek. 
 

* * * 
 

§ 18  
 

Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb  
 

(1) Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb kromě náležitostí 
stanovených správním řádem obsahuje, 
  
a) je-li žadatelem fyzická osoba 
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, státní občanství, adresu místa trvalého 
pobytu na území České republiky nebo v případě osoby bez trvalého pobytu na území České 
republiky adresu bydliště mimo území České republiky a popřípadě adresu místa hlášeného 
pobytu na území České republiky a datum a místo narození žadatele, 
2. identifikační číslo osoby17) (dále jen „identifikační číslo“), bylo-li přiděleno, 
3. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, státní občanství, adresu místa trvalého 
pobytu na území České republiky nebo v případě osoby bez trvalého pobytu na území České 
republiky adresu bydliště mimo území České republiky a popřípadě adresu místa hlášeného 
pobytu na území České republiky a datum a místo narození odborného zástupce, jestliže musí 
být ustanoven, 
4. formu zdravotní péče, obory zdravotní péče, popřípadě druh zdravotní péče podle § 5 odst. 
2 písm. f) až i) nebo název zdravotní služby podle § 2 odst. 2 písm. d) až f) a i), a to pro každé 
místo poskytování zdravotních služeb, 
5. adresu místa, popřípadě míst poskytování zdravotních služeb, v případě zdravotnické 
dopravní služby nebo přepravy pacientů neodkladné péče adresu místa jednotlivých pracovišť 
a v případě poskytování domácí péče adresu místa kontaktního pracoviště, 
6. datum, k němuž žadatel hodlá zahájit poskytování zdravotních služeb, 
7. dobu, po kterou žadatel hodlá zdravotní služby poskytovat, pokud žádá o udělení oprávnění 
na dobu určitou, 
  
b) je-li žadatelem právnická osoba 
1. obchodní firmu nebo název, adresu sídla, v případě právnické osoby se sídlem mimo území 
České republiky též místo usazení závodu nebo organizační složky závodu právnické osoby 
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na území České republiky, 
2. bude-li poskytování zdravotních služeb zajišťováno organizační složkou státu nebo 
organizační složkou územního samosprávného celku její název, adresu sídla a identifikační 
číslo a název jejího zřizovatele, a dále jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 
státní občanství, adresu místa trvalého pobytu na území České republiky nebo v případě 
osoby bez trvalého pobytu na území České republiky adresu bydliště mimo území České 
republiky a popřípadě adresu místa hlášeného pobytu na území České republiky a datum 
narození vedoucího organizační složky státu; údaje o vedoucím organizační složky státu se 
neuvádějí v případě Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a 
informace, 
3. údaje uvedené v písmenu a) bodě 3 o odborném zástupci a osobách, které jsou statutárním 
orgánem žadatele nebo jeho členy nebo které jednají jménem právnické osoby zapisované do 
obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku před jejím vznikem, 
4. adresu místa, popřípadě míst poskytování zdravotních služeb, v případě zdravotnické 
záchranné služby, zdravotnické dopravní služby nebo přepravy pacientů neodkladné péče 
adresu místa jednotlivých pracovišť a v případě poskytování domácí péče adresu místa 
kontaktního pracoviště, 
5. údaje uvedené v písmenu a) bodech 2, 4, 6 a 7. 
  
 (2) Žadatel k žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb předloží, 
  
a) je-li žadatelem fyzická osoba uvedená v § 16 odst. 1 
1. doklady o způsobilosti k samostatnému výkonu zdravotnického povolání, má-li tuto 
způsobilost, 
2. doklad o bezúhonnosti, 
3. v případě ustanovení odborného zástupce doklady o způsobilosti odborného zástupce k 
samostatnému výkonu zdravotnického povolání, doklad o bezúhonnosti a prohlášení 
odborného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce odborného zástupce a že u něj 
netrvá žádný z důvodů uvedených v § 14 odst. 1 a 3, pro který by nemohl funkci odborného 
zástupce vykonávat, 
4. seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kteří budou vykonávat 
zdravotnické povolání v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k žadateli, a to v rozsahu 
požadavků na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. U lékařů, zubních lékařů 
a farmaceutů způsobilých k samostatnému výkonu zdravotnického povolání se v seznamu 
uvede jméno, popřípadě jména, příjmení, obor, v němž mají způsobilost k samostatnému 
výkonu zdravotnického povolání a jejich týdenní pracovní doba; u vedoucích zaměstnanců se 
uvede též jejich pracovní zařazení. U ostatních zdravotnických pracovníků a jiných 
odborných pracovníků se v seznamu uvede pouze jejich počet v členění podle odborné 
způsobilosti. Seznam se člení podle zařazení pracovníků k jednotlivým formám a oborům 
zdravotní péče, popřípadě druhům zdravotní péče podle § 5 odst. 2 písm. f) až i) nebo 
zdravotním službám podle § 2 odst. 2 písm. d) až f) a i); v případě více míst poskytování 
zdravotních služeb se seznam člení též podle těchto míst, 
5. prohlášení, že zdravotnické zařízení je pro poskytování zdravotních služeb technicky a 
věcně vybaveno podle tohoto zákona, 
6. souhlasné závazné stanovisko vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv k technickému a 
věcnému vybavení zdravotnického zařízení, jde-li o poskytování lékárenské péče, 
7. povolení k činnosti podle atomového zákona vydané Státním úřadem pro jadernou 
bezpečnost, budou-li při poskytování zdravotních služeb používány zdravotnické prostředky 
užívané k lékařskému ozáření, 
8. souhlas ministerstva s poskytováním lázeňské léčebně rehabilitační péče, jde-li o 
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poskytování této péče, 
9. rozhodnutí o schválení provozního řádu zdravotnického zařízení vydané orgánem ochrany 
veřejného zdraví a provozní řád, 
10. doklad, z něhož vyplývá oprávnění žadatele užívat prostory k poskytování zdravotních 
služeb, 
11. doklad prokazující povolení k pobytu na území České republiky žadatele a odborného 
zástupce, byl-li ustanoven, pokud mají povinnost takové povolení mít, 
12. prohlášení, že u žadatele netrvá žádná z překážek pro udělení oprávnění uvedených v § 17 
písm. a) až c) a písemný souhlas předběžného insolvenčního správce nebo insolvenčního 
správce v případě, kdy nevydání tohoto souhlasu by bylo překážkou pro udělení oprávnění 
uvedenou v § 17 písm. d) nebo e), 
  
b) je-li žadatelem fyzická osoba uvedená v § 16 odst. 2 
1. doklady o způsobilosti k samostatnému výkonu zdravotnického povolání a doklady 
uvedené v písmenu a) bodech 2, 11 a 12, 
2. smlouvu s poskytovatelem, který provozuje zdravotnické zařízení v němž bude žadatel 
zdravotní služby poskytovat, opravňující žadatele využívat technické a věcné vybavení 
zdravotnického zařízení a personální zabezpečení zdravotních služeb tohoto poskytovatele k 
poskytování zdravotních služeb; pokud smlouvou není zajištěno nebo ze smlouvy nevyplývá 
splnění všech požadavků na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení a personální 
zabezpečení zdravotních služeb, které hodlá žadatel poskytovat, je žadatel povinen prokázat 
splnění požadavků nezajištěných smlouvou doklady uvedenými v písmenu a) v bodech 4 až 9, 
  
c) je-li žadatelem právnická osoba 
1. doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do 
obchodního nebo obdobného rejstříku nebo pokud zápis ještě nebyl proveden; je-li žadatelem 
právnická osoba se sídlem mimo území České republiky, předloží se výpis z obchodního nebo 
obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o tom, že právnická osoba, popřípadě 
závod nebo organizační složka závodu právnické osoby na území České republiky byly 
zapsány do obchodního rejstříku, pokud zápis již byl proveden; doklad o zápisu do 
obchodního nebo obdobného rejstříku nebo výpis z těchto rejstříků nesmí být starší 3 měsíců; 
doklady uvedené v tomto bodě se k žádosti nepřikládají, jde-li o právnickou osobu zřízenou 
na území České republiky zákonem nebo bude-li poskytování zdravotních služeb zajišťováno 
organizační složkou státu nebo územního samosprávného celku, 
2. doklad o bezúhonnosti osob, které jsou statutárním orgánem žadatele nebo jeho členy, 
3. doklad o bezúhonnosti vedoucího organizační složky státu nebo organizační složky 
územního samosprávného celku, bude-li poskytování zdravotních služeb zajišťováno touto 
organizační složkou, 
4. doklady uvedené v písmenu a) bodech 3 až 11, 
5. v případě poskytování zdravotnické záchranné služby doklad o tom, že žadatel byl zřízen 
krajem jako příspěvková organizace podle zákona o zdravotnické záchranné službě a doklad, 
z něhož vyplývá oprávnění žadatele využívat linku národního čísla tísňového volání 155,  
6. prohlášení, že u žadatele netrvá žádná z překážek pro udělení oprávnění uvedených v § 17 
písm. b) a c) a písemný souhlas předběžného insolvenčního správce nebo insolvenčního 
správce v případě, kdy nevydání tohoto souhlasu by bylo překážkou pro udělení oprávnění 
uvedenou v § 17 písm. d) nebo e). 
  
 (3) Je-li žadatelem o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb osoba, která 
je nabyvatelem majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb 
dosavadním poskytovatelem, připojí k žádosti též doklady prokazující převod nebo přechod 
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majetkových práv na žadatele. Předložení dokladu uvedeného v odstavci 2 písm. a) bodu 4 lze 
nahradit prohlášením žadatele o tom, že nedošlo ke změnám údajů v těchto dokladech 
předložených dosavadním poskytovatelem; v tomto případě se rovněž nepředkládá doklad 
uvedený v odstavci 2 písm. a) bodě 6. Je-li žadatelem o udělení oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb osoba, která pokračuje v poskytování zdravotních služeb podle § 27, platí 
pro předložení dokladů věty první a druhá obdobně. 
  
 (4) V případě poskytování pouze dlouhodobé lůžkové péče jen zdravotnickými 
pracovníky nelékařského povolání žadatel k žádosti o udělení oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb předloží smlouvu s poskytovatelem ambulantní péče v oboru všeobecné 
praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost o zajištění akutní 
zdravotní péče pacientům.  
  

§ 19  
 

Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb  
 
 (1) Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb fyzické osobě 
kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje 
  
a) jméno, popřípadě jména, příjmení poskytovatele a odborného zástupce, musí-li být 
ustanoven, a adresu místa jejich trvalého pobytu na území České republiky nebo v případě 
fyzické osoby bez trvalého pobytu na území České republiky adresu bydliště mimo území 
České republiky a popřípadě adresu místa hlášeného pobytu na území České republiky, 
identifikační číslo poskytovatele, bylo-li přiděleno, a datum jejich narození, 
  
b) formu zdravotní péče, obory zdravotní péče, popřípadě druh zdravotní péče podle § 5 odst. 
2 písm. f) až i) nebo název zdravotní služby podle § 2 odst. 2 písm. d) až f) a i), a to pro každé 
místo poskytování zdravotních služeb, 
  
c) adresu místa, popřípadě míst poskytování zdravotních služeb, v případě poskytovatele 
zdravotnické záchranné služby, zdravotnické dopravní služby nebo přepravy pacientů 
neodkladné péče adresy míst jednotlivých pracovišť, a v případě poskytování domácí péče 
adresu místa kontaktního pracoviště, 
  
d) dobu, na kterou se oprávnění uděluje, žádá-li žadatel o udělení oprávnění na dobu určitou, 
  
e) datum zahájení poskytování zdravotních služeb. 
  
 (2) Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb právnické osobě 
kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje 
  
a) obchodní firmu nebo název poskytovatele, adresu jeho sídla, v případě právnické osoby se 
sídlem mimo území České republiky též adresu místa usazení závodu nebo organizační složky 
závodu právnické osoby na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 
  
b) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu na území České republiky 
nebo v případě osoby bez trvalého pobytu na území České republiky adresu bydliště mimo 
území České republiky a popřípadě adresu místa hlášeného pobytu na území České republiky 
a datum narození osob, které jsou statutárním orgánem poskytovatele nebo jeho členy, 
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c) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu na území České republiky 
nebo v případě osoby bez trvalého pobytu na území České republiky adresu bydliště mimo 
území České republiky a adresu místa hlášeného pobytu na území České republiky a datum 
narození odborného zástupce, 
  
d) náležitosti uvedené v odstavci 1 písm. b) až e). 
  
 (3) Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, bude-li 
poskytování zdravotních služeb zajišťováno organizační složkou státu nebo organizační 
složkou územního samosprávného celku, kromě náležitostí stanovených správním řádem 
obsahuje 
  
a) název, adresu sídla organizační složky státu nebo organizační složky územního 
samosprávného celku a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 
  
b) název zřizovatele organizační složky státu nebo organizační složky územního 
samosprávného celku, 
  
c) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu na území České republiky 
nebo v případě osoby bez trvalého pobytu na území České republiky adresu bydliště mimo 
území České republiky a popřípadě adresu místa hlášeného pobytu na území České republiky 
a datum narození vedoucího organizační složky státu nebo územního samosprávného celku; 
údaje o vedoucím organizační složky státu se neuvádějí v případě Bezpečnostní informační 
služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace, 
  
d) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu na území České republiky 
nebo v případě osoby bez trvalého pobytu na území České republiky adresu bydliště mimo 
území České republiky a adresu místa hlášeného pobytu na území České republiky a datum 
narození odborného zástupce, 
  
e) náležitosti uvedené v odstavci 1 písm. b) až e). 
  
 (4) Příslušný správní orgán zašle stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí o udělení 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 
místně příslušnému správci daně vykonávajícímu správu daně z příjmů, místně příslušné 
okresní správě sociálního zabezpečení a Českému statistickému úřadu; jde-li o oprávnění k 
poskytování lékárenské péče, zašle stejnopis rozhodnutí též Státnímu ústavu pro kontrolu 
léčiv. Příslušný správní orgán zaznamená udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb 
do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí do Národního registru poskytovatelů 
zdravotních služeb (dále jen „Národní registr poskytovatelů“) a prostřednictvím tohoto 
registru zapíše příslušné referenční údaje nebo změny příslušných referenčních údajů do 
základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci18) 

(dále jen „registr osob“). 
  
 (5) Pokud bylo právnické osobě, která vzniká dnem zápisu do obchodního nebo jiného 
zákonem určeného rejstříku, vydáno rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb před zápisem do rejstříku, vznikne této právnické osobě právo poskytovat 
zdravotní služby dnem zápisu do rejstříku. Pokud bylo právnické osobě se sídlem mimo 
území České republiky, která se zapisuje do obchodního rejstříku, vydáno rozhodnutí o 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAAHE6PPR)



41 
 

udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb před zápisem do obchodního rejstříku, 
vznikne této právnické osobě právo poskytovat zdravotní služby dnem zápisu do obchodního 
rejstříku. Nepodá-li právnická osoba uvedená ve větě první nebo druhé návrh na zápis do 
rejstříku ve lhůtě 90 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení oprávnění nebo 
nebyl-li zápis proveden do 90 dnů ode dne podání návrhu na zápis, oprávnění zaniká 
uplynutím této lhůty. Právnická osoba je povinna zaslat příslušnému správnímu orgánu 
doklad prokazující podání návrhu na zápis do rejstříku do 15 dnů ode dne podání návrhu a 
dále doklad o tom, že právnická osoba byla zapsána do rejstříku, a to do 15 dnů ode dne 
provedení zápisu. 
 

* * * 
  

Práva pacienta  
 

§ 28  
 
 (1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a 
informovaným souhlasem, nestanoví-li tento zákon jinak. 
  
 (2) Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. 
  
 (3) Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo 
  
a) na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování 
zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb, 
  
b) zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které odpovídají 
zdravotním potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení, pokud tento zákon nebo jiné právní 
předpisy nestanoví jinak, 
  
c) vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického 
pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby; to neplatí, jde-li o poskytování 
neodkladné péče nebo o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací 
detence, 
  
d) být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení lůžkové nebo jednodenní péče 
(dále jen „vnitřní řád“), 
  
e) na 
1. nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným 
zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu 
nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou, 
2. nepřetržitou přítomnost opatrovníka, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, 
jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, 
popřípadě důsledky jejich poskytnutí (dále jen „pacient s omezenou svéprávností“), 
3. přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, 
a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto 
osob poskytnutí zdravotních služeb; to neplatí, jde-li o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí 
svobody nebo zabezpečovací detence; tím není dotčen § 47 odst. 1 písm. b), 
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f) být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo 
částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to 
jeho zdravotní stav umožňuje, 
  
g) znát jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných 
pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u 
poskytovatele na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních 
služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky, 
  
h) odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo 
zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka, 
  
i) přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče, a to s ohledem 
na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva 
ostatních pacientů, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak, 
  
j) přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče duchovní péči a duchovní 
podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice 
nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti (dále jen „duchovní“) v souladu s 
vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj 
zdravotní stav, nestanoví-li jiný právní předpis jinak; návštěvu duchovního nelze pacientovi 
odepřít v případech ohrožení jeho života nebo vážného poškození zdraví, nestanoví-li jiný 
právní předpis jinak, 
  
k) na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality 
a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. 
  
 (4) Pacient, s omezenou svéprávností nebo který je nezletilý, může požadovat, aby při 
poskytování zdravotních služeb nebyla přítomna osoba podle odstavce 3 písm. e), uvádí-li, že 
jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává. V tomto případě se postupuje 
podle § 35 odst. 5. 
 
 (5) Práva pacienta uvedená v odstavci 3 písm. c), e), i) a j) nemůže uplatnit 
pacient, kterému je poskytována záchytná služba nebo který je povinen se podrobit 
odbornému lékařskému vyšetření podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek.  Tento pacient rovněž nemůže při uplatňování práva podle 
odstavce 3 písm. h) odmítnout přítomnost příslušníka Policie České republiky, 
příslušníka Vojenské policie, strážníka obecní policie nebo příslušníka Vězeňské služby 
České republiky (dále jen „Vězeňská služba“), který na žádost poskytovatele poskytuje 
součinnost při poskytování záchytné služby nebo při vyšetření podle věty první. 

 
 

§ 29  
 
  
 (1) Volba poskytovatele a zdravotnického zařízení v případě nezletilých pacientů 
  
a) umístěných do dětských domovů pro děti do 3 let věku, do školských zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy, do zařízení sociálních služeb poskytujících pobytové služby, 
byla-li soudem nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova, nebo dětí svěřených do péče 
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zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu náleží 
statutárnímu orgánu tohoto zařízení, 
  
b) svěřených do pěstounské péče nebo do výchovy jiných osob náleží pěstounovi nebo jiné 
osobě, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen (dále 
jen „pěstoun nebo jiná pečující osoba“). 
  
 (2) Možnost volby poskytovatele a zdravotnického zařízení se nevztahuje na 
  
a) zdravotnickou záchrannou službu a poskytovatele, ke kterému poskytovatel zdravotnické 
záchranné služby pacienta převáží, 
  
b) pracovnělékařské služby, 
  
c) nařízenou izolaci, karanténu nebo ochranné léčení, 
  
d) osoby umístěné v policejních celách zřízených u útvarů Policie České republiky; tyto 
osoby si mohou na své vlastní náklady přizvat k poskytnutí zdravotních služeb zvoleného 
zdravotnického pracovníka, 
  
e) osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, v zařízení pro 
zajištění cizinců nebo v přijímacím středisku, 
  
f) osoby, jejichž zdravotní stav je posuzován pro účely poskytování služeb v oblasti 
zaměstnanosti19) a pro účely sociálního zabezpečení20), 
  
g) vojáky v činné službě za podmínek stanovených zákonem o vojácích z povolání, 
  
h) případy, kdy jiný právní předpis stanoví posuzujícího poskytovatele, nebo jde-li o určení 
poskytovatele osobou k tomu oprávněnou na základě jiného právního předpisu.,  
  
i) záchytnou službu. 

 
 

§ 30 
 

 (1) Pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy 
zapříčiněnými zdravotními důvody má při komunikaci související s poskytováním 
zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími 
prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou. V 
případě osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence ustanoví 
tlumočníka Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“). 
  
 (2) Odstavec 1 věta druhá se použije obdobně, jde-li o tlumočení z cizího jazyka, s 
výjimkou slovenštiny. 
  
 (3) Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním 
výcvikem, má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa 
u sebe ve zdravotnickém zařízení, a to způsobem stanoveným vnitřním řádem tak, aby nebyla 
porušována práva ostatních pacientů, nestanoví-li jiný právní předpis jinak; to neplatí, jde-li o 
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osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence. Psem se 
speciálním výcvikem se pro potřeby věty první rozumí vodicí pes nebo asistenční pes. 
 
 

* * * 
  

Hospitalizace pacienta a poskytování zdravotních služeb bez souhlasu a použití 
omezovacích prostředků  

 
§ 38  

 
 (1) Pacienta lze bez souhlasu hospitalizovat, jestliže 
  
a) mu 
1. bylo pravomocným rozhodnutím soudu uloženo ochranné léčení formou lůžkové péče, 
2. je nařízena izolace, karanténa nebo léčení podle zákona o ochraně veřejného zdraví, 
3. je podle trestního řádu nebo zákona o zvláštních řízeních soudních nařízeno vyšetření 
zdravotního stavu, 
  
b) ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní 
poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové látky, pokud hrozbu pro 
pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak, nebo 
  
c) jeho zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, aby 
vyslovil souhlas. 
  
 (2) Nezletilého pacienta nebo pacienta s omezenou svéprávností lze bez souhlasu 
zákonného zástupce nebo opatrovníka hospitalizovat též v případě, jde-li o podezření na 
týrání, zneužívání nebo zanedbávání. 
  
 (3) Pacientovi lze bez jeho souhlasu poskytnout pouze neodkladnou péči, a to v 
případě 
  
a) kdy zdravotní stav neumožňuje pacientovi tento souhlas vyslovit; tím není dotčeno dříve 
vyslovené přání podle § 36, nebo 
  
b) léčby vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší 
pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta. 
  
 (4) Nezletilému pacientovi nebo pacientovi s omezenou svéprávností lze bez souhlasu 
poskytnout neodkladnou péči, jde-li o 
  
a) případy podle odstavce 3 písm. b), nebo 
  
b) zdravotní služby nezbytné k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví. 
  
 (5) Nezletilému pacientovi nebo pacientovi s omezenou svéprávností lze poskytnout 
neodkladnou péči bez souhlasu zákonného zástupce, pokud je u něj podezření na týrání, 
zneužívání nebo zanedbávání. 
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 (6) Poskytovatel je povinen o hospitalizaci podle odstavce 1 písm. b) nebo c) 
informovat osobu určenou podle § 33, není-li taková osoba, některou z osob blízkých, 
popřípadě osobu ze společné domácnosti, nebo zákonného zástupce pacienta, pokud jsou mu 
známy. Není-li mu žádná osoba podle věty první známa nebo ji nelze zastihnout, informuje 
Policii České republiky. 
  
 (7) Bez souhlasu lze poskytnout též jiné zdravotní služby, stanoví-li tak zákon o 
ochraně veřejného zdraví, a záchytnou službu. 
 
  

§ 39  
 
 (1) K omezení volného pohybu pacienta při poskytování zdravotních služeb lze použít 
  
a) úchop pacienta zdravotnickými pracovníky nebo jinými osobami k tomu určenými 
poskytovatelem, 
  
b) omezení pacienta v pohybu ochrannými pásy nebo kurty, 
  
c) umístění pacienta v síťovém lůžku; to neplatí v případě poskytování záchytné služby, 
 
d) umístění pacienta v místnosti určené k bezpečnému pohybu, 
  
e) ochranný kabátek nebo vestu zamezující pohybu horních končetin pacienta, 
  
f) psychofarmaka, popřípadě jiné léčivé přípravky podávané parenterálně, které jsou vhodné k 
omezení volného pohybu pacienta při poskytování zdravotních služeb, pokud se nejedná o 
léčbu na žádost pacienta nebo soustavnou léčbu psychiatrické poruchy, nebo 
  
g) kombinaci prostředků uvedených v písmenech a) až f), 
 (dále jen „omezovací prostředky“). 
  
 (2) Omezovací prostředky lze použít 
  
a) pouze tehdy, je-li účelem jejich použití odvrácení bezprostředního ohrožení života, zdraví 
nebo bezpečnosti pacienta nebo jiných osob, a 
  
b) pouze po dobu, po kterou trvají důvody jejich použití podle písmene a)., a 
 
c) poté, co byl neúspěšně použit mírnější postup, než  je použití omezovacích prostředků, 
s výjimkou případu, kdy použití mírnějšího postupu by zjevně nevedlo k dosažení účelu 
podle písmene a), přičemž musí být zvolen nejméně omezující prostředek odpovídající 
účelu jeho použití. 
  
 (3) Poskytovatel je povinen zajistit, aby 
  
a) pacient, u kterého je omezovací prostředek použit, byl s ohledem na jeho zdravotní stav 
srozumitelně informován o důvodech použití omezovacího prostředku, 
  
b) zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta byl o použití omezovacích prostředků 
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uvedených v odstavci 1 písm. b), c), d) nebo e) bez zbytečného odkladu informován; sdělení 
zákonnému zástupci pacienta se zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o 
pacientovi, záznam podepíše zdravotnický pracovník a zákonný zástupce nebo opatrovník, 
  
c) pacient po dobu použití omezovacího prostředku byl pod dohledem zdravotnických 
pracovníků; dohled musí odpovídat závažnosti zdravotního stavu pacienta a zároveň musí být 
přijata taková opatření, která zabrání poškození zdraví pacienta, 
  
d) použití omezovacího prostředku indikoval vždy lékař; ve výjimečných případech, 
vyžadujících neodkladné řešení, může použití omezovacích prostředků indikovat i jiný 
zdravotnický pracovník nelékařského povolání, který je přítomen; lékař musí být o takovém 
použití omezovacího prostředku neprodleně informován a musí potvrdit odůvodněnost 
omezení, 
  
e) každé použití omezovacího prostředku bylo zaznamenáno do zdravotnické dokumentace 
vedené o pacientovi.  
e) každé použití omezovacího prostředku, včetně důvodu jeho použití, bylo 
zaznamenáno do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi. 
 

(4) Poskytovatel je povinen vést centrální evidenci použití omezovacích 
prostředků, která obsahuje souhrnné údaje o počtech případů použití omezovacích 
prostředků za kalendářní rok, a to pro každý omezovací prostředek zvlášť; identifikační 
údaje pacientů, u kterých byly omezovací prostředky použity, se v centrální evidenci 
neuvádějí. Použití omezovacího prostředku se zaznamená do centrální evidence 
nejpozději do 60 dnů ode dne jeho použití. 
 
 

* * * 
 

Práva a povinnosti poskytovatele  
 

§ 45  
 
 (1) Poskytovatel je povinen poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni, 
vytvořit podmínky a opatření k zajištění uplatňování práv a povinností pacientů a dalších 
oprávněných osob, zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků při 
poskytování zdravotních služeb. 
  
 (2) Poskytovatel je povinen 
  
a) informovat pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně 
hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to před jejich poskytnutím, a vystavit účet za 
uhrazené zdravotní služby, nestanoví-li jiný právní předpis jinak, 
  
b) zpracovat seznam cen poskytovaných zdravotních služeb nehrazených a částečně 
hrazených z veřejného zdravotního pojištění a umístit ho tak, aby byl seznam přístupný 
pacientům; to neplatí pro poskytovatele lékárenské péče, 
  
c) vymezit provozní a ordinační dobu a údaj o ní umístit tak, aby tato informace byla 
přístupná pacientům, 
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d) opatřit zdravotnické zařízení viditelným označením, které musí obsahovat obchodní firmu, 
název nebo jméno, popřípadě jména a příjmení poskytovatele, a identifikační číslo, bylo-li 
přiděleno, 
  
e) v době nepřítomnosti nebo dočasného přerušení poskytování zdravotních služeb zpřístupnit 
pacientům informaci o poskytnutí neodkladné péče jiným poskytovatelem v rámci jeho 
ordinační doby, 
  
f) předat zprávu o poskytnutých zdravotních službách registrujícímu poskytovateli v oboru 
všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, je-li mu tento 
poskytovatel znám, a na vyžádání též poskytovateli zdravotnické záchranné služby nebo 
pacientovi; registrující poskytovatel v oboru zubní lékařství nebo v oboru gynekologie a 
porodnictví má povinnost předat zprávu jen v případě, kdy poskytnutí zdravotních služeb 
indikoval registrující poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru 
praktické lékařství pro děti a dorost, 
  
g) předat jiným poskytovatelům zdravotních služeb nebo poskytovatelům sociálních služeb 
potřebné informace o zdravotním stavu pacienta nezbytné k zajištění návaznosti dalších 
zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi, 
  
h) zpracovat seznam zdravotních služeb, k jejichž poskytnutí je vyžadován písemný souhlas; 
to neplatí pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby, zdravotnické dopravní služby, 
přepravy pacientů neodkladné péče, záchytné služby a lékárenské péče, 
  
i) informovat pacienta o tom, že se na poskytování zdravotních služeb mohou podílet osoby 
získávající způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného 
pracovníka, a to včetně nahlížení do zdravotnické dokumentace, a že pacient může přítomnost 
těchto osob při poskytování zdravotních služeb a nahlížení do zdravotnické dokumentace 
zakázat, 
  
j) přijmout pacienta k 
1. izolaci, karanténě, léčení nebo lékařskému dohledu stanovenému podle zákona o ochraně 
veřejného zdraví, pokud je oprávněn požadované zdravotní služby zajišťovat, 
2. ochrannému léčení nařízenému soudem, jde-li o poskytovatele zajišťujícího tuto službu 
podle zákona o specifických zdravotních službách, 
  
k) poskytnout zdravotní služby indikované lékařem Vězeňské služby osobě obviněné nebo 
odsouzené nebo umístěné v ústavu pro výkon zabezpečovací detence v termínu předem 
dohodnutém s Vězeňskou službou; to neplatí v případě poskytnutí neodkladné péče, 
  
l) podílet se na žádost kraje, jehož krajský úřad mu udělil oprávnění, na zajištění lékařské 
pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby zubních lékařů; to 
neplatí, jde-li o Vězeňskou službu, 
  
m) předávat údaje do Národního zdravotnického informačního systému, 
  
n) uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti 
s poskytováním zdravotních služeb, a to v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by 
jej mohla taková odpovědnost postihnout; toto pojištění musí trvat po celou dobu poskytování 
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zdravotních služeb; kopii pojistné smlouvy je poskytovatel povinen zaslat příslušnému 
správnímu orgánu nejpozději do 15 dnů ode dne zahájení poskytování zdravotních služeb, 
  
o) poskytovat informace vnitrostátnímu kontaktnímu místu na jeho žádost podle zákona o 
veřejném zdravotním pojištění50). 
  
 (3) Poskytovatel je dále povinen 
  
a) předat pacientovi lékařský posudek pro Úřad práce České republiky - krajskou pobočku a 
na území hlavního města Prahy pro pobočku pro hlavní město Prahu v případě, že pacient 
není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen plnit povinnost součinnosti s krajskou 
pobočkou Úřadu práce nebo pobočkou pro hlavní město Prahu při zprostředkování 
zaměstnání24), 
  
b) umožnit vstup osobám pověřeným příslušným správním orgánem, orgánem ochrany 
veřejného zdraví, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, smluvní zdravotní pojišťovnou, 
komorou, pověřeným lékařům posudkové služby okresních správ sociálního zabezpečení, 
zaměstnancům okresních správ sociálního zabezpečení pověřených provedením kontroly, 
Veřejnému ochránci práv a pověřeným zaměstnancům Kanceláře veřejného ochránce práv za 
účelem zjišťování podkladů potřebných k plnění úkolů podle tohoto zákona nebo jiných 
právních předpisů upravujících činnost a úkoly uvedených subjektů a poskytnout jim 
potřebnou součinnost a předložit doklady nezbytné k provedení kontroly a plnění jejich úkolů; 
vstupem pověřených osob nesmí být narušeno poskytování zdravotních služeb, 
  
c) umožnit vstup lékařům a zaměstnancům služebních orgánů pověřených kontrolou podle 
zákona o nemocenském pojištění25) a orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra nebo 
Ministerstva spravedlnosti podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení26) za 
účelem zjišťování podkladů potřebných pro plnění úkolů podle tohoto zákona, zákona o 
nemocenském pojištění nebo zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení v 
souvislosti s plněním úkolů v důchodovém pojištění; vstupem těchto osob nesmí být narušeno 
poskytování zdravotních služeb, 
  
d) poskytovat příslušnému správnímu orgánu, ministerstvu a Státnímu ústavu pro kontrolu 
léčiv na jeho žádost podklady a údaje potřebné pro přípravu na řešení mimořádných událostí a 
krizových situací, 
  
e) zajistit součinnost členům mezinárodních orgánů při plnění jejich úkolů, vyplývá-li tato 
povinnost z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, 
  
f) zajistit splnění oznamovací povinnosti a sdělování údajů podle zákona upravujícího 
sociálně-právní ochranu dětí. 
  
 (4) Poskytovatel je povinen informovat 
  
a) osobu určenou pacientem podle § 33 odst. 1, není-li takové osoby, nebo není-li dosažitelná, 
manžela nebo registrovaného partnera, není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná, rodiče, 
není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná, tak jinou svéprávnou osobou blízkou, je-li mu 
známa, že pacient svévolně opustil zdravotnické zařízení lůžkové péče, a 
  
b) Policii České republiky, 
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 a to v případech, kdy přerušením poskytování zdravotních služeb je vážně ohroženo 
zdraví nebo život pacienta nebo třetích osob.  
  
 

* * * 
 

§ 47 
 
 (1) Poskytovatel jednodenní nebo lůžkové péče je povinen 
  
a) zajistit hospitalizaci 
1. nezletilých pacientů odděleně od dospělých pacientů, alespoň v samostatných pokojích, a to 
do dne, kdy dovrší 15 let věku, 
2. žen odděleně od mužů v samostatných pokojích, a to s výjimkou poskytování akutní 
lůžkové péče intenzivní, 
  
b) umožnit pobyt zákonného zástupce nebo opatrovníka, nebo osoby jimi pověřené společně s 
hospitalizovaným nezletilým pacientem nebo pacientem s omezenou svéprávností, pokud to 
umožňuje vybavení zdravotnického zařízení nebo nebude narušeno poskytování zdravotních 
služeb anebo takový pobyt není na základě jiného právního předpisu vyloučen; to neplatí 
v případě poskytování záchytné služby, 
  
c) včas informovat zákonného zástupce pacienta o propuštění z jednodenní nebo lůžkové 
péče, 
  
d) zpracovat traumatologický plán, v němž upraví soubor opatření, která se uplatňují při 
hromadných neštěstích, a nejméně jednou za 2 roky ho aktualizovat; jedno vyhotovení plánu 
předat příslušnému správnímu orgánu do 30 dnů ode dne jeho zpracování nebo aktualizace; 
při jeho zpracování vychází z místních podmínek a možností a z výsledků jeho projednání 
podle písmene e); traumatologický plán se nezpracovává pro poskytování záchytné 
služby, 
  
e) návrh traumatologického plánu podle písmene d) a návrh jeho aktualizace projednat s 
příslušným správním orgánem, jde-li o fakultní nemocnici, s ministerstvem; podrobnosti o 
obsahu traumatologického plánu a postup při jeho zpracování a projednání s příslušným 
správním orgánem nebo ministerstvem stanoví prováděcí právní předpis, 
  
f) pacienta vybavit při propuštění léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky na 3 dny 
nebo v odůvodněných případech i na další nezbytně nutnou dobu; to neplatí v případě 
poskytování záchytné služby. 
  
 (2) Pokud není pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen obejít se bez 
pomoci další osoby, může být propuštěn z jednodenní nebo lůžkové péče až po předchozím 
včasném vyrozumění osoby, která tuto péči zajistí. Má-li být propuštěn pacient, u něhož není 
zajištěna další péče, poskytovatel o tom včas informuje obecní úřad obce s rozšířenou 
působností příslušný podle adresy místa trvalého pobytu pacienta, a má-li pacient trvalý pobyt 
na území hlavního města Prahy, informuje Magistrát hlavního města Prahy; obdobně 
postupuje u nezletilých pacientů se závažnou sociální problematikou v rodině. 
  
 (3) Poskytovatel je rovněž povinen v rámci zajištění kvality a bezpečí poskytovaných 
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zdravotních služeb 
  
a) odůvodnit ve zdravotnické dokumentaci případy, kdy se při poskytování zdravotních služeb 
odchýlí od uznávaného medicínského postupu, 
  
b) zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb; 
minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení uveřejní ministerstvo ve 
Věstníku Ministerstva zdravotnictví a na svých internetových stránkách, 
  
c) dbát na takové používání antibiotik u konkrétního pacienta, aby došlo k omezování rizika 
vzestupu antibiotické rezistence. 
  
 (4) Poskytovatel lůžkové péče je povinen v rámci prevence a kontroly infekcí 
zpracovat program pro prevenci a kontrolu infekcí spojených se zdravotní péčí a zajistit jeho 
činnost. Zaměření tohoto programu musí odpovídat charakteru poskytované zdravotní péče a 
musí vycházet z průběhu hodnocení rizika vzniku infekcí spojených se zdravotní péčí v 
konkrétních podmínkách daného poskytovatele. 
  
 (5) Registrující poskytovatel nebo jiný poskytovatel, který pacienta přijal do péče, je 
povinen, vyžaduje-li to zdravotní stav pacienta, předat mu písemné doporučení k poskytnutí 
příslušné specializované ambulantní péče, jednodenní péče nebo lůžkové péče. Součástí 
doporučení je písemné odůvodnění a důležité informace týkající se zdravotního stavu 
pacienta, včetně výsledků provedených vyšetření a informace o dosud provedené léčbě. 
 

* * * 
 

Národní registr poskytovatelů 
 

§ 74 
  
 (1) Národní registr poskytovatelů obsahuje strukturované údaje o poskytovatelích, a to 
  
a) identifikační údaje poskytovatele v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o oprávnění k 
poskytování zdravotních služeb, 
  
b) údaje o odborném zástupci v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb, 
  
c) adresu místa nebo míst poskytování zdravotních služeb a další kontaktní údaje 
poskytovatele, například telefon, fax, adresu elektronické pošty, adresu internetových stránek 
a identifikátor datové schránky, 
  
d) formu zdravotní péče, obory zdravotní péče, popřípadě druh zdravotní péče podle § 5 odst. 
2 písm. f) až i), nebo název zdravotní služby podle § 2 odst. 2 písm. d) až f) a i), a to pro 
každé místo poskytování, 
  
e) datum zahájení poskytování zdravotních služeb, 
  
f) údaj o přerušení poskytování zdravotních služeb, 
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g) údaj o pozastavení poskytování zdravotních služeb, 
  
h) údaj o zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 
  
i) údaj o pokračování v poskytování zdravotních služeb podle § 27, 
  
j) provozní a ordinační dobu, 
  
k) seznam zdravotních pojišťoven, s nimiž má uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném 
zdravotním pojištění, 
  
l) údaj o získání potvrzení o splnění podmínek hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných 
zdravotních služeb podle tohoto zákona, 
  
m) počet lůžek podle formy zdravotní péče v členění akutní lůžková péče intenzivní, akutní 
lůžková péče standardní, následná lůžková péče a dlouhodobá lůžková péče, a podle oboru 
zdravotní péče a počet lůžek podle druhu zdravotní péče, pokud se jedná o léčebně 
rehabilitační péči nebo lázeňskou léčebně rehabilitační péči. 
  
 (2) Do Národního registru poskytovatelů se zaznamenávají též údaje 
  
a) o poskytovatelích sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby v rozsahu podle 
odstavce 1 písm. a), c), d), e), k) a m), 
  
b) o osobách poskytujících zdravotní služby podle § 20, a to údaje uvedené v dokladu 
prokazujícím jejich oprávnění poskytovat zdravotní služby v jiném členském státě Evropské 
unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci, kontaktní adresa a 
další kontaktní údaje podle odstavce 1 písm. c), datum zahájení a ukončení poskytování 
zdravotních služeb na území České republiky, zákaz poskytování zdravotních služeb na území 
České republiky a doba jeho trvání. 
  
 (3) Obsah Národního registru poskytovatelů je 
  
a) veřejně přístupný na internetových stránkách ministerstva, s výjimkou údajů o adrese místa 
trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby a odborného zástupce a jejich data narození, 
  
b) přístupný poskytovateli, poskytovateli sociálních služeb a osobě poskytující zdravotní 
služby podle § 20, a to v rozsahu údajů o nich zpracovávaných, 
  
c) přístupný oprávněným zaměstnancům příslušného správního úřadu a dále krajského úřadu, 
jemuž bylo oznámeno poskytování zdravotních služeb podle § 11 odst. 8 a § 20 odst. 2, v 
rozsahu všech údajů zpracovávaných v registru, a to za účelem výkonu státní správy v oblasti 
zdravotnictví, 
  
d) přístupný oprávněným zaměstnancům právnických osob zajišťujícím sběr dat do 
Národního zdravotnického informačního systému, 
  
e) přístupný oprávněným zaměstnancům zdravotních pojišťoven v rozsahu všech údajů 
zpracovávaných v registru, a to za účelem provádění veřejného zdravotního pojištění. 
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* * * 
  

Příloha 
Národní zdravotní registry 

  
 7. Národní registr léčby uživatelů drog  
 V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné k identifikaci vícečetných 
záznamů o tomtéž pacientovi podstupujícímu odbornou péči podle § 20 odst. 2 zákona č. 
379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými látkami zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek, u různých poskytovatelů v jednom kalendářním roce (rodné číslo - pokud 
se jedná o substituční nebo detoxifikační léčbu, u jiných forem poskytované péče se uvádí 
identifikátor konstruovaný podle předem definovaných pravidel, který definuje správce 
registru) a další údaje: kód a název obce bydliště; okres a kraj místa bydliště, státní 
příslušnost, národnost, věk, pohlaví, rodinný stav, datum, okolnosti a charakter kontaktu s 
poskytovatelem, informace o předchozí léčbě, zaměstnání, nejvyšší dosažené vzdělání, 
charakter bydlení (stálé, přechodné bydliště, v zařízení, bezdomovec, neznámé), informace o 
užívání drog v současnosti a v minulosti, rizikové faktory aplikace drog(y), vyšetření na HIV 
a další infekce (virové hepatitidy) a jejich výsledky, typ léčby, průběžný závěr léčby, 
informace o ukončení léčby; údaje potřebné pro identifikaci hlásícího poskytovatele. Dále 
jsou sledovány specifické informace o substituční léčbě (substituční látka/léčivý přípravek, 
datum první aplikace substituční látky, informace o přerušení léčby z režimových důvodů, 
předání pacienta do péče jiného poskytovatele). 
 V případě substituční léčby jsou osobní údaje po uplynutí 5 let od roku úmrtí 
anonymizovány. 
 V případě ostatních drogových léčeb se zpracovávají pouze anonymizovaná data.  
 

* * * 
 

K ČÁSTI ČTRNÁCTÉ 
 
Platné znění příslušných částí zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 47/2013 Sb., zákona č. 82/2015 Sb. 
a zákona č. 205/2015 Sb., s vyznačením navrhovaných změn: 
 

Hlava VII 
Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba 

 
§ 89a 

Vymezení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby 
 

(1) Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba (dále jen „záchytná 
služba“) je zdravotní službou poskytovanou osobě, která pod vlivem alkoholu nebo jiné 
návykové látky nekontroluje své chování a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou 
osobu, majetek nebo veřejný pořádek. 
 

(2) Záchytná služba se poskytuje v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné 
stanici (dále jen „záchytná stanice“). Záchytná stanice je zdravotnické zařízení. 
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(3) Záchytná služba zahrnuje vyšetření osoby za účelem zjištění, zda její umístění 
do záchytné stanice není vyloučeno z důvodů uvedených v § 89b odst. 2 písm. a), a pobyt 
v záchytné stanici, včetně nezbytné péče směřující k zabránění ohrožení zdraví 
bezprostředně souvisejícího s akutní intoxikací. 
 

(4) Záchytnou službu zajišťuje na svém území kraj v samostatné působnosti. 
 

§ 89b 
Umístění v záchytné stanici 

 
(1) Osoba, která pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontroluje své 

chování a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný 
pořádek a tuto hrozbu nelze odvrátit jinak, je povinna se podrobit vyšetření a pobytu v 
záchytné stanici, včetně nezbytné péče směřující k zabránění ohrožení zdraví 
bezprostředně souvisejícího s akutní intoxikací, po dobu nezbytně nutnou, avšak kratší 
než 24 hodin. 
 

(2) Do záchytné stanice nelze umístit osobu 
a) ohroženou na životě selháním základních životních funkcí, v bezvědomí, 

s neošetřeným zraněním, s masivním krvácením nebo osobu jevící známky 
onemocnění bezprostředně vyžadující péči, kterou nelze poskytnout v záchytné 
stanici, nebo 

b) mladší 15 let. 
 

(3) Osobu lze umístit do záchytné stanice pouze se souhlasem lékaře určeného 
poskytovatelem záchytné služby a za splnění podmínek podle odstavců 1 a 2. 
 

(4) Pokud osoba, které je poskytována záchytná služba, bezprostředně ohrožuje 
sebe nebo jinou osobu nebo poškozuje majetek poskytovatele záchytné služby a 
poskytovatel záchytné služby tomu nemůže zabránit vlastními silami, může tento 
poskytovatel požádat o nezbytnou součinnost Policii České republiky, Vojenskou policii, 
jde-li o osobu vyzvanou k orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému 
vyšetření podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek22) 
vojenským policistou, obecní policii a v případě osob ve výkonu vazby, zabezpečovací 
detence nebo trestu odnětí svobody Vězeňskou službu. 
 

(5) Osobě umístěné v záchytné stanici poskytovatel záchytné služby doporučí 
odbornou péči. 
 

§ 89c 
Doprava do záchytné stanice 

 
(1) Dopravu osoby do záchytné stanice zajistí ten, kdo tuto osobu vyzval 

k orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření podle zákona o 
ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. 
 

(2) Pokud osoba, která je do záchytné stanice dopravována při poskytnutí 
zdravotnické záchranné služby nebo zdravotnické dopravní služby, bezprostředně 
ohrožuje sebe nebo jinou osobu nebo poškozuje majetek poskytovatele zdravotnické 
záchranné služby nebo poskytovatele zdravotnické dopravní služby a poskytovatel 
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zdravotnické záchranné služby nebo poskytovatel zdravotnické dopravní služby nemůže 
tomu zabránit vlastními silami, může tento poskytovatel požádat o nezbytnou součinnost 
Policii České republiky, Vojenskou policii, jde-li o osobu vyzvanou k orientačnímu 
vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření podle zákona o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek vojenským policistou, obecní policii a v případě 
osob ve výkonu vazby, zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody Vězeňskou 
službu. 
 

§ 89d 
Oznamovací povinnost 

 
(1) Vyšetření a pobyt osoby v záchytné stanici oznamuje poskytovatel záchytné 

služby jejímu registrujícímu poskytovateli, je-li mu tento poskytovatel znám. 
 

(2) Vyšetření a pobyt nezletilé osoby v záchytné stanici oznamuje poskytovatel 
záchytné služby též 
a) jejímu zákonnému zástupci, popřípadě jiné osobě odpovědné za její výchovu, a 
b) orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 
 

(3) Jde-li o osobu s omezenou svéprávností, oznamuje se její vyšetření a pobyt 
v záchytné stanici též jejímu opatrovníkovi. 

 
§ 89e 

Úhrada nákladů za poskytnutou záchytnou službu a za dopravu do záchytné stanice 
 

(1) Prokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, hradí 
poskytovateli záchytné služby náklady na poskytnutou záchytnou službu osoba, které 
byla záchytná služba poskytnuta; tato osoba hradí i náklady na dopravu do záchytné 
stanice tomu, komu tyto náklady vznikly. Pokud byla záchytná služba poskytnuta 
nezletilé osobě, která není plně svéprávná, hradí náklady její zákonný zástupce. 
 

(2) Neprokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, hradí 
poskytovateli záchytné služby náklady na poskytnutou záchytnou službu Policie České 
republiky, Vojenská policie, obecní policie, Vězeňská služba, zaměstnavatel, kontrolní 
orgán nebo poskytovatel zdravotních služeb, v rámci jejichž působnosti byla učiněna 
výzva k orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření podle zákona o 
ochraně zdraví před návykovými látkami. Kdo hradí náklady, nese též náklady na 
dopravu do záchytné stanice.  
 

(3) Pokud je v souvislosti s poskytnutím záchytné služby nezbytné s osobou, které 
je záchytná služba poskytována, komunikovat způsobem založeným na tlumočení 
druhou osobou a prokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, hradí 
náklady na tlumočení osoba, které byla záchytná služba poskytnuta. Pokud byla 
záchytná služba poskytnuta nezletilé osobě, která není plně svéprávná, hradí náklady 
na tlumočení její zákonný zástupce. Neprokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné 
návykové látky, hradí náklady na tlumočení ten, kdo nese náklady podle odstavce 2. 
_______________ 
22) § 21 zákona č.    /2016 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. 
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§ 92a 

 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 89b odst. 1 se 

nepodrobí vyšetření, pobytu nebo nezbytné péči v záchytné stanici. 
 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 Kč. 
  
(3) Přestupek podle odstavce 1 projednává obec v přenesené působnosti. 

V blokovém řízení může přestupek projednat též orgán Policie České republiky nebo 
obecní policie. 

 
(4) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze 

kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil. 
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