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III. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

 

 

Obecná část 

 

 

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

Ministerstvo zdravotnictví v souladu se zmocněním uvedeným v zákoně č. 258/2000 Sb.,  

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, ve znění zákona č. 267/2015 Sb. (dále jen „zákon“) předkládá návrh vyhlášky, 

kterou se stanoví seznam původců infekčních onemocnění hlášených orgánu ochrany 

veřejného zdraví a seznam izolovaných patogenních agens zasílaných do příslušné národní 

referenční laboratoře.  

Osoba poskytující péči je definována v § 15 odst. 1 zákona. Jedná se o poskytovatele 

zdravotních služeb nebo poskytovatele sociálních služeb v týdenním stacionáři, domově  

pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory nebo domově se zvláštním 

režimem. Pro odstranění výkladových nejasností bylo výše uvedenou novelou do zákona 

doplněno, že pro účely hlášení infekčních onemocnění a zacházení s biologickým materiálem 

se touto osobou rozumí i poskytovatel zdravotních služeb, který provádí laboratorní 

vyšetřování biologického materiálu (§ 62 odst. 1 zákona). Osoba poskytující péči je povinna 

ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví mimo jiné pozitivní mikrobiologické 

nálezy původců infekčních onemocnění stanovených prováděcím právním předpisem. Je tedy 

třeba vydat vyhlášku, která seznam původců infekčních onemocnění v souladu s tímto 

zákonným zmocněním stanoví.  

Poskytovatel zdravotních služeb, na jehož pracovištích se provádí laboratorní vyšetření 

biologického materiálu, je povinen zaslat izolovaná patogenní agens stanovená prováděcím 

právním předpisem do příslušné národní referenční laboratoře k potvrzení určení a další 

charakterizaci infekčního onemocnění. Vyhláškou je zapotřebí stanovit seznam patogenních 

agens v souladu s uvedeným zákonným zmocněním.   

    

 

 

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

včetně souladu se zákonným zmocněním a právem Evropské unie  

 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

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

zmocňuje Ministerstvo zdravotnictví k vydání vyhlášky k provedení § 62 odst. 2 a § 75a  

odst. 4 zákona. 

Problematika řešená touto vyhláškou není upravena právem Evropské unie. 

 

 

 

3. Zhodnocení platného právního stavu  a odůvodnění nezbytnosti změny 

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je upravit seznam původců infekčních onemocnění, 

jejichž mikrobiologický nález hlásí osoba poskytující péči příslušnému orgánu ochrany 

veřejného zdraví, a seznam izolovaných patogenních agens, která poskytovatel zdravotních 
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služeb, na jehož pracovištích se provádí laboratorní vyšetření biologického materiálu, hlásí  

do příslušné národní referenční laboratoře. V přílohách č. 1 a 2 vyhlášky jsou proto uvedeny 

konkrétní původci závažných infekčních onemocnění resp. infekčních nemocí.  

   
 

4. Hodnocení finančních a jiných dopadů navrhované právní úpravy, resp. zdůvodnění 

neprovedení hodnocení dopadů regulace (RIA)  

Vzhledem k tomu, že se jedná o vyhlášku, kterou se pouze vydává seznam původců 

infekčních onemocnění a seznam izolovaných patogenních agens, nepředpokládá se 

zpracování RIA. 

Výjimka ze zpracování RIA byla povolena dopisem předsedy Legislativní rady vlády č. j. 

7389/2015 OHR 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 nebude mít nároky na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty a nebude mít dopad  

na podnikatelské prostředí. Rovněž nepředpokládá 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.  

 

 
 
 
 
 

Zvláštní část 
 

K § 1  

Navrhovanou vyhláškou se konkretizuje obsah zákonných povinností stanovených  

pro osoby poskytující péči včetně osob provádějících laboratorní vyšetřování biologického 

materiálu, a to stanovením seznamu původců závažných infekčních onemocnění uvedených 

v příloze č. 1 a 2 návrhu vyhlášky.  

 

K § 2  

Navrhovanou vyhláškou se konkretizuje obsah zákonných povinností stanovených  

pro poskytovatele zdravotních služeb, a to stanovením seznamu izolovaných patogenních 

agens v příloze č. 2 vyhlášky. 
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K § 3    

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

není s ohledem na povahu změn potřebná.  

  

 

K příloze č. 1 

Stanoví seznam původců infekčních onemocnění, jejichž mikrobiologický nález hlásí 

příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví osoba poskytující péči. 

 

K příloze č. 2 

Stanoví seznam izolovaných patogenních agens zasílaných do národní referenční laboratoře.  
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