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Senát 
 

10. funkční období 
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N á v r h 
senátního návrhu zákona, 

 
 
 
 
 
 
 

senátorů Miluše Horské, Petra Šilara, Aleny Šromové, Zdeňka 
Brože, Františka Bradáče, Stanislava Juránka, Jana Žaloudíka, 

Hassana Meziana, Evy Sykové, Boženy Sekaninové, Jana 
Hajdy, Jana Horníka, Ivany Cabrnochové, Zdeňky 

Hamousové, Zuzany Baudyšové, Aleny Dernerové, Vladimíra 
Plačka, Patrika Kunčara, Jitky Seitlové, Václava Lásky, Libora 

Michálka, Leopolda Sulovského, Jiřího Voseckého, Zdeňka 
Papouška, Jiřího Šestáka, Luďka Jeništy, Pavla Eyberta, Jiřího 
Buriana, Zbyňka Linharta, Petra Bratského, Miloše Vystrčila, 
Veroniky Vrecionové, Petra Gawlase, Jaroslava Doubravy, 

Jozefa Regece, Václava Homolky a Jiřího Carbola, 
 
 
 
 
 
 

kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
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ZÁKON 

ze dne .............................. 2016, 

kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Čl. I 
Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
1. V § 9 odst. 1 písm. a) se slova: „a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo 
má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci“ zrušují. 

2. V § 9 odst. 3 se věta „Tento poskytovatel zdravotních služeb v posudku dále uvede, zda se 
dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze 
imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.“ zrušuje. 

3. V § 92k odst. 6 písm. se v písm. b) slova „, odstavce 4“ zrušují, na konci písm. c) se tečka 
nahrazuje čárkou a vkládá se písm. d), které zní: 

„d) 30 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4.“ 

 
Čl. II 

Účinnost 
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 
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