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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

 

Obecná část 

1.  Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

 

Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 

Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických 

požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.  

 

Zákonem č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se mimo jiné zavádí 

terminologie Evropského centra pro kontrolu nemocí - pojem „nemocniční nákaza“ se 

nahrazuje pojmem „infekce spojená se zdravotní péčí“. Návrhem se vyhláška uvádí do 

souladu s terminologií uvedeného zákona.  

 

Dále se vyhláška uvádí do souladu s terminologií zákona č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kdy se nahrazuje pojem „ústav sociálních 

služeb“ pojmem „pobytové zařízení sociálních služeb“.  

 

Současně se upravuje ustanovení o způsobu a obsahu hlášení infekcí spojených se zdravotní 

péčí. 
 
 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, 

včetně souladu se zákonným zmocněním a právem Evropské unie  

Návrh vyhlášky je v souladu se zmocněním uvedeným v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 267/2015 Sb., 

a to konkrétně s jeho § 16 odst. 2, § 17 odst. 1 a § 18 odst. 1, a dále se zákonem č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (viz např. jeho § 34).  

Podle § 16 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví je osoba poskytující péči (§ 15 odst. 1) 

povinna neprodleně hlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví případy infekce 

spojené se zdravotní péčí, jde-li o hromadný výskyt, těžké poškození na zdraví nebo úmrtí 

pacienta; způsob a obsah hlášení stanoví prováděcí právní předpis. 

Podle § 17 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví je osoba poskytující péči povinna 

dodržet hygienické požadavky pro příjem fyzických osob do zdravotnického zařízení nebo 

zařízení sociálních služeb uvedeného v § 15 odst. 1, jejich ošetřování, zásobování vodou, 

úklid a výkon a kontrolu dezinfekce, sterilizace a vyššího stupně desinfekce upravené 

prováděcím právním předpisem. 

Podle § 18 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví osoba poskytující péči a osoba 

provozující prádelnu jsou povinny zdravotnické prádlo ze zdravotnického zařízení nebo 

zařízení sociálních služeb uvedeného v § 15 odst. 1 ukládat podle povahy znečištění, převážet, 

prát ho a zacházet s ním způsobem upraveným prováděcím právním předpisem. Osoba 

provozující prádelnu, ve které se pere zdravotnické prádlo ze zdravotnického zařízení nebo 

zařízení sociálních služeb uvedeného v § 15 odst. 1, je povinna tuto prádelnu vybavit 

způsobem upraveným prováděcím právním předpisem. 
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Problematiku způsobu a obsahu hlášení infekcí spojených se zdravotní péčí upravuje 

Doporučení Rady o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se 

zdravotní péčí (2009/C 151/01). Návrh vyhlášky uvedené doporučení zohledňuje. Návrhem  

tedy nedochází k transpozici právního předpisu Evropské unie. 

 

 

3. Zhodnocení platného právního stavu  a odůvodnění nezbytnosti změny 

Cílem předkládaného návrhu novely vyhlášky je uvedení znění vyhlášky do souladu 

s terminologií užívanou ve výše uvedené novele zákona č. 258/2000 Sb. a v zákoně  

č. 108/2006 Sb.  

Rovněž se nově upravuje způsob hlášení infekcí spojených se zdravotní péčí. Důvodem 

úpravy textu § 2 je skutečnost, že jeho současné znění nevyhovuje praktickému použití.  

 

 

4. Zdůvodnění neprovedení hodnocení dopadů regulace (RIA)  

Vzhledem k tomu, že se jedná o technickou změnu vyhlášky, kterou se zejména dává  

do souladu znění vyhlášky s terminologií zaváděnou novelou zákona č. 258/2000 Sb.  

a terminologií zákona č. 108/2006 Sb., nepředpokládá se zpracování RIA. 

Výjimka z RIA byla povolena dopisem předsedy Legislativní rady vlády č. j. 7389/2015  

ze dne 15. května 2015. 

 

 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah na státní rozpočet, ostatní  veřejné rozpočty, 

na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady a dopady na životní prostředí 

Návrh novely nebude mít nároky na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty a nebude mít 

dopad na podnikatelské prostředí. Rovněž se nepředpokládají sociální dopady ani dopady na 

životní prostředí. 

 

 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů ve vztahu k zákazu diskriminace 

Navrhovaná úprava není úpravou, která by porušovala nebo se jinak dotýkala zásady zákazu 

diskriminace. 

 

 

7. Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná úprava není úpravou, která by se dotýkala soukromí osob nebo nakládání 

s osobními údaji. 

 

 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh nepředpokládá založení korupčních rizik ani jejich nárůst.  
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Zvláštní část 

 
                                                                                                                    

K Čl. I: 

 

K novelizačním bodům 1, 4 a 7 

Jde o terminologické změny, kterými se vyhláška uvádí do souladu se zákonem č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

K novelizačním bodům 2, 5 a 6 

Jde o změny terminologie reflektující přijetí zákona č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 

K bodu 3 

V tomto novelizačním bodě se nově upravuje způsob hlášení infekcí spojených se zdravotní 

péčí. Důvodem úpravy textu § 2 je skutečnost, že jeho  současné znění nevyhovuje 

praktickému použití. 

Telefonická hlášení jsou u orgánu ochrany veřejného zdraví monitorována, z tohoto důvodu 

zůstává tento způsob hlášení zachován. Dále je v tomto bodě upraven způsob hlášení 

v případech, kdy nehrozí nebezpečí z prodlení. 

 

 

K Čl. II.: 
 

Účinnost vyhlášky se navrhuje patnáctým dnem ode dne vyhlášení. Delší legisvakanční lhůta 

není s ohledem na povahu změn potřebná.  
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