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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

 

Obecná část 

 

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

Novelizovaná vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 258/2000 Sb.,  

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

předpisů.  

Dle současného znění vyhlášky č. 224/2002 Sb. § 1 stanoví, které druhy úhrad jsou 

považovány za náklady spojené s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji  

a šíření onemocnění tuberkulózou. § 2 odst. 1 následně stanoví, že výdaje za činnosti uvedené 

v § 1 hradí nestátnímu zdravotnickému zařízení stát prostřednictvím orgánu příslušného  

k registraci nestátního zdravotnického zařízení, pokud s ním za tímto účelem tento uzavřel 

smlouvu podle zvláštního právního předpisu, nebo zřizovatel státního zdravotnického 

zařízení, který zajišťováním těchto činností pověřil zdravotnické zařízení, které zřídil. 

  

Stávající znění § 2 odst. 1 vyhlášky bylo překonáno přijetím zákona č. 372/2011 Sb.,  

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),  

ve znění pozdějších předpisů, resp. přijetím zákona č. …./2015 Sb., kterým se mění zákon  

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

znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Podle této novely zákona o ochraně 

veřejného zdraví náklady spojené s výše uvedenou činností hradí stát v rozsahu stanoveném 

prováděcím právním předpisem, a to prostřednictvím orgánu, který udělil oprávnění 

k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách. § 2 odst. 1 vyhlášky 

se tedy navrhuje zrušit.  

 

Dále se navrhuje legislativně technická úprava stávajícího § 2 odst. 2 vyhlášky, a to tak, že 

poskytovatel zdravotních služeb bude předkládat orgánu, který mu udělil oprávnění 

k poskytování zdravotních služeb, k úhradě doložené výdaje za uplynulé kalendářní čtvrtletí 

do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí doby, za kterou se úhrada poskytuje.  

 

Těmito úpravami dojde k uvedení textu vyhlášky do souladu s výše uvedenými zákony.  
 

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 s Ústavou České republiky, ústavními zákony a zákony České 

republiky. Stejně tak je v souladu se zmocněním obsaženém v zákoně o ochraně veřejného 

zdraví i zákonem jako celkem a se zákonem o zdravotních službách. 

Dotčená problematika není upravena právem Evropské unie. Návrh vyhlášky je s právem 

Evropské unie plně slučitelný. 

 

3. Zhodnocení platného právního stavu  a odůvodnění nezbytnosti změny 

 

Vyhláška specifikuje náklady spojené s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, 

rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.  
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Vzhledem k tomu, že byly zrušeny zákony č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních 

zdravotnických zařízeních, a č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších 

předpisů, a byly nahrazeny zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a jejich 

poskytování, dává se s nimi do souladu znění novelizovaného zákona o ochraně veřejného 

zdraví, a z těchto změn pak vychází novelizace současné vyhlášky. 

 

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

neprovedení hodnocení dopadů regulace (RIA)  

Vzhledem k tomu, že se jedná o technickou novelu vyhlášky, spočívající zejména v dosažení   

souladu znění vyhlášky s terminologií zákona č. 372/2011 Sb., nepředpokládá se zpracování 

RIA. 

Výjimka z 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 novely 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 čl. I.  

K novelizačnímu bodu 1: 

Jde o zajištění terminologického souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

K novelizačnímu bodu 2: 

Stávající znění § 2 odst. 1 vyhlášky bylo překonáno přijetím zákona č. 372/2011 Sb.,  

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),  

ve znění pozdějších předpisů, resp. přijetím zákona č. …. /2015 Sb., kterým se mění zákon  

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

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Podle této novely zákona o ochraně 

veřejného zdraví náklady spojené s výše uvedenou činností hradí stát v rozsahu stanoveném 
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prováděcím právním předpisem, a to prostřednictvím orgánu, který udělil oprávnění 

k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách.  

§ 2 odst. 1 vyhlášky se tedy navrhuje zrušit. 

 

K novelizačnímu bodu 3: 

Navrhuje se legislativně technická úprava stávajícího § 2 odst. 2 vyhlášky, a to tak, že 

poskytovatel zdravotních služeb bude předkládat orgánu, který mu udělil oprávnění 

k poskytování zdravotních služeb, k úhradě doložené výdaje za uplynulé kalendářní čtvrtletí 

do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí doby, za kterou se úhrada poskytuje.  

  

K čl. II. 

Účinnost vyhlášky se navrhuje dnem jejího vyhlášení, aby k ní došlo co nejdříve po nabytí 

účinnosti novely zákona o ochraně veřejného zdraví. 
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