
Pozměňovací a jiné návrhy 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

(tisk 874) 

 

Ve druhém čtení návrhu zákona nebyl podán návrh na zamítnutí.  

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 24. února 2017 

 

A. Poslanec Rostislav Vyzula 

(SD 5526) 

A1. Část druhá vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., 

o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

(sněmovní tisk 874) zní: 

„ČÁST DRUHÁ 

 

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví 

 

Čl. III 

 

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

zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., 

zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., 

zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 

Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 

381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona 

č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona 

č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., 

zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 

Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 

151/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona 

č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona 

č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona 

č. 267/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb. a zákona č. 252/2014 Sb. a 

zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto: 

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Komise (EU) 2015/1787  ze 

dne 6. října 2015, kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené 

k lidské spotřebě.“. 

2. V § 3a se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:   

„(9) Dále jsou osoby uvedené v § 3 odst. 2, s výjimkou osob uvedených v § 3 odst. 2 

písm. b), povinny zajistit, aby byly na jejich internetových stránkách nebo způsobem v místě 

obvyklým veřejně přístupné aktuální informace o  
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a) jakosti dodávané pitné vody a chemických látkách a chemických směsích použitých k úpravě 

této vody, 

b) tom, zda bylo zpracováno posouzení rizik podle § 3c odst. 1 písm. f) a v jakém roce, a 

c) tom, zda byla v rámci posouzení rizik podle § 3c odst. 1 písm. f) zjištěna nepřijatelná rizika 

a přijata příslušná nápravná opatření.“.  

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10. 

3. Za § 3b se vkládá nový § 3c, který zní:  

„§ 3c 

(1) Osoby uvedené v § 3 odst. 2 jsou povinny vypracovat provozní řád, který obsahuje 

 

a) údaje o zdroji a místu odběru vzorků surové vody,  

b) základní údaje o technologii úpravy vody, používaných chemických látkách a 

chemických směsích,  

c) údaje o opatřeních nutných pro omezení nepřijatelných rizik v celém systému 

zásobování, 

d) předpokládaný počet zásobovaných osob,  

e) monitorovací program,  

f) posouzení rizik, nejde-li o osoby uvedené v § 3 odst. 2 písm. b) a dále o osoby uvedené 

v § 3 odst. 2 písm. c) a d), pokud dodávají pitnou vodu do objektů se sezónním provozem 

a 

g) způsob vedení záznamů o kontrole funkce systému zásobování a o provádění údržby.  

 

(2) Monitorovací program obsahuje plán 

a) sběru a rozborů bodových vzorků vody nebo měření zaznamenaných procesem 

průběžného monitorování včetně způsobu stanovení míst odběru vody, 

b) kontroly záznamů funkčnosti a stavu údržby zařízení, 

c) kontroly úpravy vody, odběru vzorků vody, akumulací a rozvodné infrastruktury a 

d) kontroly ochranného pásma.   

  

(3) Monitorovací program zpracovaný podle odstavce 2 musí umožňovat 

      a) ověřit, že opatření zavedená za účelem kontroly rizik pro veřejné zdraví fungují účinně 

v celém řetězci zásobování vodou, a to od povodí přes místo odběru, úpravu, akumulaci 

a distribuci ke konečnému odběrateli, 

     b) poskytnutí informací o jakosti vyráběné a dodávané pitné vody, 

     c) ověřit, že u odběratele a další osoby v obdobném postavení je voda zdravotně nezávadná 

a odpovídá všem požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem nebo 

rozhodnutím vydaným podle § 3 odst. 4, § 3a odst. 1 a 3 nebo § 21 odst. 2 příslušným 

orgánem ochrany veřejného zdraví a 

     d) určit nejvhodnější způsoby zmírňování rizik pro veřejné zdraví. 

 

(4) Způsob provádění monitorovacího programu podle odstavců 2 a 3 stanoví prováděcí 

právní předpis. 

 

(5) Posouzení rizik obsahuje 

a) popis systému zásobování vodou, 

b) popis zjištěných nebezpečí a odhad jejich závažnosti a 
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c) stanovení nápravných nebo kontrolních opatření k odstranění nebo zmírnění 

nepřijatelných rizik v celém systému zásobování. 

Postup vypracování posouzení rizik a hodnocení výsledků tohoto postupu stanoví prováděcí 

právní předpis. 

 

(6) Osoby uvedené v § 3 odst. 2 jsou povinny předložit návrh provozního řádu podle 

odstavce 1 ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. 

 

(7) Osoby uvedené v § 3 odst. 2 jsou povinny provozní řád podle odstavce 1 průběžně 

přezkoumávat a aktualizovat a vždy při změně podmínek provozu předkládat návrh 

změn ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví; pokud nedochází ke 

změně provozního řádu, jsou povinny předkládat provozní řád podle odstavce 1 ke 

schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví nejméně jednou za 5 let. 

 

(8) Ve vztahu k informacím, které získá orgán ochrany veřejného zdraví v rámci 

schvalování provozního řádu, se nepostupuje podle zákona o svobodném přístupu 

k informacím. 

4. V § 4 odstavec 3 zní: 

 „(3) Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví rozhodnutím rozsah a četnost kontrol 

pitné vody stanovené prováděcím právním předpisem 

    a) z moci úřední nebo na základě výsledků posouzení rizik rozšíří o ukazatele, jejichž 

hodnota se blíží nejvyšší mezní hodnotě nebo mezní hodnotě, nebo o další ukazatele, jejichž 

výskyt lze předpokládat z důvodů geologického složení, havárie nebo jiných mimořádných 

událostí, a zvýší četnost kontrol pitné vody,  

   b) na žádost osoby uvedené v § 3 odst. 2 může snížit, nejde-li o mikrobiologické ukazatele, 

pokud výsledky posouzení rizik potvrdí, že nemůže být ohroženo veřejné zdraví a žadatel 

v žádosti prokáže, že jsou splněny následující podmínky:  

1. u ukazatelů, u kterých se navrhuje snížení četnosti kontroly, jsou veškeré výsledky vzorků 

pitné vody odebíraných v pravidelných intervalech během nejméně posledních tří let z míst 

vzorkování reprezentativních pro celou zásobovanou oblast nižší než 60 % limitní hodnoty 

ukazatele; u ukazatelů, u kterých nelze vzhledem k limitní hodnotě aplikovat podmínku 60 

%, rozhodne o možnosti snížení četnosti ze sledování orgán ochrany veřejného zdraví 

s přihlédnutím k posouzení rizik, jehož výsledky potvrzují, že není pravděpodobné 

zhoršení jakosti pitné vody v předmětném ukazateli,  

2. u ukazatelů, které jsou navrženy ze sledování vyřadit, jsou veškeré výsledky vzorků 

odebíraných v pravidelných intervalech během nejméně posledních tří let z míst 

vzorkování reprezentativních pro celou zásobovanou oblast nižší než 30 % limitní hodnoty 

ukazatele; u ukazatelů, u kterých nelze vzhledem k limitní hodnotě aplikovat podmínku 30 

%, rozhodne o možnosti vyřazení ze sledování orgán ochrany veřejného zdraví 

s přihlédnutím k posouzení rizik, jehož výsledky potvrzují, že není pravděpodobné 

zhoršení jakosti pitné vody v předmětném ukazateli. 

Orgán ochrany veřejného zdraví může z moci úřední zrušit tato rozhodnutí, pokud pominul 

důvod jejich vydání.“.   

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=121040)

aspi://module='ASPI'&link='258/2000%20Sb.%25233'&ucin-k-dni='30.12.9999'


- 4 - 

 

5. V § 4 se odstavec 4 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 4 až 8. 

6. V § 4 odst. 7 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“, slova  „a výsledky kontrol za období 

posledních 2 let“ se nahrazují slovy „a aktualizované posouzení rizik“ a část věty za středníkem 

se zrušuje.  

 

7. V § 10 odst. 2 větě první se za slovo „posuzuje a“ vkládá slovo „lékařský“ a na konci textu 

věty první se doplňují slova „nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost“.  

8. V § 80 odst. 1 písm. f) se text „§ 4 odst. 9“ nahrazuje textem „§ 4 odst. 8“. 

 

9. V § 82 odst. 4 se věta poslední zrušuje.  

10. V § 84 odst. 1 písm. e) se za slova „četnost kontroly“ vkládají slova „pitné vody nebo“. 

11. V § 84 odst. 1 písm. j) se text „§ 4 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 3c odst. 1“, za slova „§ 21a“ 

se vkládají slova „nebo posouzení rizik podle § 3c odst. 1 písm. f)“ a slova „v něm“ se nahrazují 

slovy „v nich“.  

12. V § 84 odst. 1 písm. l) se text „§ 4 odst. 9“ nahrazuje textem „§ 4 odst. 8“. 

 

13. V § 92 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní: 

„f) neumožní vstup na pracoviště 

 1. bývalému zaměstnanci pro zajištění objektivity šetření a ověření podmínek vzniku 

nemoci z povolání, nebo 

 2. pověřeným zaměstnancům orgánu ochrany veřejného zdraví za účelem ověření 

podmínek vzniku nemoci z povolání.“.  

 

14. V § 92 odst. 7 písm. c) se slova „, odstavce 6“ nahrazují slovy „nebo odstavce 6 písm. a), 

b), c), d) nebo e)“.  

 

15. V § 92 odst. 7 se na konci textu písmene e) doplňují slova „nebo odstavce 6 písm. f)“.“.  

 

16. V § 92b odst. 1 písm. b) se text „§ 4 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 4 odst. 3“. 

 

17. V § 92b odst. 1 v písm. f) se slovo „nebo“ zrušuje. 

 

18. V § 92b odst. 1 písm. g) se slova „podle § 3a odst. 8 nebo § 4 odst. 3, 5 nebo 6“ nahrazují 

slovy „podle § 3a odst. 8 nebo 9 nebo § 4 odst. 4, 5 nebo 6“. 

 

19. V § 92b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která 

znějí:  

 „h) nesplní povinnost předložit návrh provozního řádu ke schválení podle § 3c odst. 6 nebo 7, 

nebo 
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i) nesplní povinnost přezkoumávat a aktualizovat provozní řád nebo předložit návrh změn 

provozního řádu ke schválení podle § 3c odst. 7.“. 

20.  V § 92b odst. 8 písm. e) se slova „podle odstavce 1 písm. e) nebo g)“ nahrazují slovy „podle 

odstavce 1 písm. e), g), h) nebo i)“. 

 

21. V § 92h odst. 7 písm. d) se slovo „nebo“ zrušuje.  

 

22. V § 92h se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno f), 

které zní: 

 „f) neumožní vstup na pracoviště 

 1. bývalému zaměstnanci pro zajištění objektivity šetření a ověření podmínek vzniku 

nemoci z povolání, nebo  

2. pověřeným zaměstnancům orgánu ochrany veřejného zdraví za účelem ověření 

podmínek vzniku nemoci z povolání.“. 

  

23. V § 92h odst. 9 písm. c) se za slova „odstavce 7“ vkládají slova „písm. a), b), c,) d) nebo 

e)“.  

 

24. V § 92h odst. 9 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ nebo odstavce 7 písm. f)“. 

25. V § 94 odst. 2 se text „§ 4 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 3c odst. 1“. 

26. V § 99 se text „§ 4 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 3c odst. 6 a 7“ a text „§ 4 odst. 4 písm. b)“ 

se nahrazuje textem „§ 4 odst. 3 písm. b)“. 

27. V § 108 odst. 1 se za text „§ 3 odst. 1 a 3,“ vkládá text „§ 3c odst. 4 a 5,“ a text „§ 4 odst. 

1, 2, 4, 8 a 9“ se nahrazuje textem „§ 4 odst. 1 až 5 a 8“.   

 

Čl. IV 

Přechodná ustanovení 

1. Osoby, které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona osobami uvedenými v § 3 

odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předloží návrh provozního řádu 

podle § 3c odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona, příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví ke schválení nejpozději do 6 let ode 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona.      

 2. Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví vydá osobám, které předložily návrh 

provozního řádu podle bodu 1, rozhodnutí o tomto návrhu ve lhůtě do 9 měsíců ode dne jeho 

předložení. 

 

Články IV až VII se označují jako články V až VIII. 
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A2. 

(SD 5811) 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk č. 874, se mění 

takto: 

Za část pátou se vkládá část šestá, která včetně nadpisu zní: 

 

„ČÁST ŠESTÁ 

 

Změna transplantačního zákona 

 

Čl. VII 

Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně 

některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 296/2008 

Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 

Sb., zákona č. 44/2013 Sb. a zákona č. …/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 18 odst. 3 se ve větě druhé slova „Koordinační středisko pro resortní zdravotnické 

informační systémy.12)“ nahrazují slovy „Ústav zdravotnických informací a statistiky České 

republiky (dále jen „statistický ústav“).“ a ve větě třetí se slova „Středisko uvedené ve větě 

druhé“ nahrazují slovy „Statistický ústav“. 

2.  V § 19 odst. 1 až 4 se slova „Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační 

systémy“ nahrazují slovy „statistický ústav“. 

 

Následující části a články se přečíslují. 

 

 

B.  Poslanec Jan Farský 

(SD 5858) 

K čl. III 

B1. Za bod 1 se vkládá nový bod 1a, který zní: 

„1a. § 49 zní: 

„§ 49 

(1) Ze státního rozpočtu se hradí očkovací látky pro zvláštní a mimořádná očkování. 

(2) Ze státního rozpočtu se dále hradí očkovací látky pro pravidelná očkování nebo 

očkování podle individuálního očkovacího plánu fyzických osob, které nejsou pojištěnci podle 

zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění. 

(3) Za újmu nikoli zanedbatelnou způsobenou v souvislosti s pravidelným očkováním, 

zvláštním a mimořádným očkováním a očkováním hrazeném z veřejného zdravotního pojištění 

na základě zvláštního právního předpisu, nese odpovědnost stát. Má se za to, že způsobení této 

újmy je nesprávným úředním postupem a újma se odškodňuje v řízení dle zvláštního právního 

předpisu upravujícího odpovědnost státu za nesprávný úřední postup a za použití občanského 

zákoníku o náhradě újmy a promlčení. V řízení jedná za stát Ministerstvo zdravotnictví“.“. 
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B2.  

(SD 5859) 

Před bod I se vkládají nové body X1 až X3, které znějí: 

 

„X1. V § 9 odst. 1 písmeno b) zní: 

„b) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a není mu nařízeno 

karanténní opatření.“. 

 

X2. V § 9 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.  

 

X3.  V § 9 odst. 3 zní:  

 

„(3) Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) potvrzuje v písemném prohlášení 

zákonný zástupce dítěte. V případě dispenzarizovaného dítěte musí prohlášení vystavit 

registrující praktický lékař pro děti a dorost. V potvrzení podle odstavce 1 písm. a) minimálně 

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. Vzor potvrzení 

upraví prováděcí právní předpis. Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte podle odstavce 

1 písm. a) má platnost po dobu dvou let od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke 

změně zdravotní způsobilosti dítěte. Potvrzení podle odstavce 1 písm. b) nesmí být starší než 

jeden den. Potvrzení podle odstavce 1 předá zákonný zástupce pořádající osobě, vysílající 

základní škole nebo mateřské škole pro účely podle § 11 odst. 1 písm. b) a f).“.“.  

 

B3.  

(SD 5860) 

 

Před bod I se vkládá nový bod X1, který zní: 

X1. „V § 9 odst. 3 ve větě čtvrté se slova „jednoho roku“ nahrazují slovy „dvou let“.“.  

 

 

C. Poslankyně Jitka Chalánková 

(SD 5511) 

K čl. I 

C1. Za stávající bod 1 se vkládá nový bod, který zní: 

,,x. V § 3 se doplňuje nový odstavec 6, který zní: 

„(6) Zárodečné buňky jednoho anonymního dárce lze použít k vytvoření nejvýše osmi 

lidských embryí.“.“. 

 

C2. Za stávající bod 2 se vkládá nový bod, který zní: 

,,x. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní: 
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„(3) Umělé oplodnění nelze provést, jestliže mezi ženou nebo mužem a anonymním 

dárcem anebo mezi anonymními dárci navzájem je příbuzenský vztah vylučující podle jiného 

právního předpisu uzavření manželství. Za tímto účelem je poskytovatel povinen pořizovat 

a evidovat kopie rodných listů ženy, muže a anonymního dárce, kteří jsou povinni pořízení 

kopie rodného listu poskytovateli umožnit“.“. 

 

C3. Za stávající bod 5 se vkládá nový bod, který zní: 

,,x. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nové poznámky pod čarou č. 20 zní: 

„§ 10a 

(1) Anonymní dárce může darovat zárodečné buňky pouze u jednoho poskytovatele. 

Poskytovatel je povinen o tom informovat anonymního dárce před odběrem zárodečných 

buněk. Poskytovatel anonymního dárce poučí, že v případě narození dítěte počatého z jím 

darovaných zárodečných buněk budou údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení, popřípadě 

rodném příjmení, datu a místu narození, rodném čísle, státním občanství a adrese místa trvalého 

pobytu anonymního dárce evidovány v dodatku knihy narození podle jiného zákona.20) 

(2) Poskytovatel, který provedl umělé oplodnění, je povinen matričnímu úřadu na jeho 

výzvu sdělit jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo 

narození, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého bydliště anonymního dárce. 

(3) Poskytovatel, který provedl umělé oplodnění, je povinen údaje podle odstavce 2 

uchovávat po dobu 80 let a v případě ukončení činnosti je povinen tyto údaj poskytnout 

matričnímu úřadu v obvodu jeho sídla. 

___________ 

20)  Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.“. 

 

C4. Za stávající bod 170 se vkládá nový bod, který zní: 

,,x. Za § 89 se vkládá nový § 89a, který zní: 

„§ 89a 

(1) Anonymní dárce se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 10a odst. 1 daruje 

zárodečné buňky u více než jednoho poskytovatele. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.“ 

 

C5. Za stávající bod 172 se vkládá nový bod, který zní: 

,,x. V § 90 odst. 2 na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) až f), která 

znějí: 

,,d) v rozporu s § 3 odst. 6 vytvoří ze zárodečných buněk jednoho anonymního dárce více 

než osm lidských embryí, 

e) provede umělé oplodnění v rozporu s § 6 odst. 3, nebo 

f) v rozporu s § 10a odst. 2 nesdělí matričnímu úřadu údaje o anonymním dárci nebo 

matričnímu úřadu sdělí nesprávné údaje o anonymním dárci.“. “ 
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C6. Za stávající bod 176 se vkládají nové dva body, které znějí: 

,,x. V § 90 odst. 7 písm. a) se za slova „nebo i),“ vkládají slova „odstavce 2 písm. d) nebo 

e),“.  

,,y. V § 90 odst. 7 písm. c) se za slova „nebo p),“ vkládají slova „odstavce 2 písm. f),“. “ 

 

K čl. II 

C7. V části první se stávající text článku II označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 

2, který zní: 

„(2) Poskytovatel zdravotních služeb nepostupuje způsobem podle § 10a odst. 2, jestliže 

k darování zárodečných buněk došlo před nabytím účinnosti tohoto zákona.“. 

 

C8. Za stávající část pátou se vkládá část šestá, která včetně nadpisu zní: 

,,ČÁST ŠESTÁ 

Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 

Čl. VII 

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., 

zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 

Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona 

č. 190/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 

č. 89/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona 

č. 312/2013 Sb. a zákona č. 101/2014 Sb. se mění takto: 

1.  V § 5 odstavec 1 písmeno b) zní: 

,,b) rozhodnutí o prohlášení manželství za neplatné, nebo o tom, že manželství nevzniklo, 

rozvod manželství, zrušení partnerství, rozhodnutí o prohlášení, že partnerství nevzniklo 

nebo že je neplatné, údaje o osvojení, určení rodičovství, narození z umělého oplodnění 

zárodečnými buňkami anonymního dárce, změně jména nebo příjmení a další 

skutečnosti, jimiž se mění a doplňují zápisy v matriční knize, (dále jen "matriční 

skutečnost"), je-li matriční událost zapsána v matriční knize vedené matričním úřadem 

(§ 1) nebo zvláštní matrikou (§ 3).“. 

 

2. V § 14 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:  

„e) poznámka, že dítě bylo počato umělým oplodněním,“. 

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f). 

 

3.  V § 14 odstavec 4 zní: 

„(4)  Písemné hlášení o narození dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v 

souvislosti s porodem anebo které bylo narozeno z umělého oplodnění, obsahuje informaci, že 

se jedná o takový případ. Písemné hlášení o narození dítěte počatého umělým oplodněním 

zárodečnými buňkami anonymního dárce obsahuje navíc údaje o poskytovateli zdravotních 

služeb, který provedl umělé oplodnění; jedná se o údaj o 
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a)  jménu, popřípadě jménech, a příjmení, adrese místa trvalého pobytu, a identifikačním 

čísle osoby, je-li poskytovatelem zdravotních služeb fyzická osoba, 

b) obchodní firmě nebo názvu, adrese sídla a identifikačním čísle, je-li poskytovatelem 

zdravotních služeb právnická osoba, organizační složka státu nebo organizační složka 

územního samosprávného celku.“. 

 

4.  Za § 17a se vkládá nový § 17b, který zní: 

„§ 17b 

(1) Součástí knihy narozených je dodatek, do kterého se zapisují 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození a rodné číslo dítěte, které bylo 

počaté umělým oplodněním zárodečnými buňkami anonymního dárce, 

b) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, datum a místo narození, 

rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu anonymního dárce zárodečných 

buněk. 

(2) Obsahuje-li hlášení o narození dítěte informaci, že dítě bylo počato umělým 

oplodněním, vyzve matriční úřad poskytovatele zdravotních služeb, který provedl umělé 

oplodnění, aby sdělil údaj uvedený v odstavci 1 písm. b); ten je tak povinen učinit ve lhůtě 10 

dnů ode dne doručení výzvy. 

(3) Matriční úřad ověří údaje zaslané poskytovatelem zdravotních služeb s údaji ze 

základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, nebo informačního 

systému občanských průkazů. Do dodatku knihy narození zapíše údaje o osobách uvedených 

v odstavci 1 podle základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, 

nebo informačního systému občanských průkazů. Pokud matriční úřad zjistí nesrovnalosti mezi 

údaji zaslanými poskytovatelem zdravotních služeb s údaji vedenými v uvedených 

informačních systémech, učiní matriční úřad opatření k nápravě. 

(4) Sbírka listin se vede pro dodatek knihy narozených odděleně. 

(5) Na dodatek knihy narozených se použijí ustanovení o knize narozených obdobně.“. 

 

5.  V § 25 se za odstavec 5 vkládá odstavec 6, který zní: 

„(6) Matriční úřad vydá matriční doklad z dodatku knihy narození, nebo povolí 

nahlédnout do dodatku knihy narození, popřípadě do sbírky listin a činit výpisy z nich v 

přítomnosti matrikáře pouze 

a) fyzické osobě, které se zápis týká a která je zletilá anebo která jako nezletilá žádá soud 

o souhlas s uzavřením manželství; dárce zárodečných buněk se nepovažuje za osobu, 

které se zápis týká, o nahlédnutí fyzické osoby, které se zápis týká, matriční úřad 

písemně vyrozumí dárce zárodečných buněk, 

b)  pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních 

samosprávných celků.“. 

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8. 

 

6.  V § 29 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: 

„e)  poznámka, že dítě bylo počato umělým oplodněním,“. 
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Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f). 

 

C9. Za nově vloženou část šestou se vkládá část sedmá, která včetně nadpisu zní: 

,,ČÁST SEDMÁ 

Změna občanského zákoníku 

Čl. VIII 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se mění takto: 

 

1.  Za § 675 se vkládá nový § 675a, který zní: 

„§ 675a 

Byl-li alespoň jeden ze sourozenců počat umělým oplodněním, nemůže být manželství 

uzavřeno také mezi biologickými předky a biologickými potomky, ani mezi biologickými 

sourozenci. Pro určení biologického příbuzenství se užijí ustanovení o příbuzenství obdobně; 

za otce, popřípadě za matku snoubence se pro účely biologického příbuzenství považuje dárce 

zárodečných buněk.“. 

 

2.  V § 685 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které 

zní: 

„c)  mezi biologickým předkem a biologickým potomkem nebo mezi biologickými 

sourozenci.“. 

 

3.  V § 772 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Původ z početí umělým oplodněním zárodečnými buňkami anonymního dárce 

podle jiného právního předpisu nezakládá práva a povinnosti mezi dítětem a anonymním 

dárcem jako příbuznými; tím není dotčena překážka uzavření manželství mezi biologickým 

předkem a biologickým potomkem nebo mezi biologickými sourozenci.“. 

(Stávající část šestá a článek VII vládního návrhu zákona se příslušným způsobem přečíslují.) 

 

 

D. Poslankyně Gabriela Pecková 

(SD 5077) 

D1. Bod 31 se zrušuje. 

Následující body se přečíslují. 

 

(SD 5078) 

D2. Bod 2 se zrušuje. 

Následující body se přečíslují. 
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E. Poslanec František Adámek 

(SD 5312) 

K čl. 1 

1. Za bod 2 se vkládá nový bod 2a, který zní: 

 

„2a. V § 6 odst. 1 se za slova „umělé oplodnění lze provést ženě v jejím plodném věku, pokud 

její věk nepřekročil 49 let, a to na základě písemné žádosti ženy a muže, kteří tuto zdravotní 

službu hodlají postoupit společně (dále jen „neplodný pár“)“ vkládají slova „anebo na 

základě žádosti ženy, která nesetrvává v době léčby v právoplatně uzavřeném manželském 

svazku a pokud tuto zdravotní službu hodlá postoupit samostatně, s použitím spermatu 

anonymního dárce.“.“.  

 

2. Za bod 5 se vkládají nové body 5a až 5h, které znějí: 

 

„5a. V  § 8 odst. 1 se za slova „Před zahájením metod a postupů asistované reprodukce je 

poskytovatel povinen podat“ vkládají slova „neprovdané ženě či“. Dále se za slova 

„součástí poučení“ vkládají slova „neprovdané ženy či“.  Dále se za slova „bylo-li dítě 

počato umělým oplodněním.“ vkládají slova „Neprovdaná žena či“. Dále za slova „Záznam 

o podání informace podepíše“ vkládají slova „neprovdaná žena či“. 

Poznámka legislativy bez upřesnění nehlasovatelné. 

 

5b. V  § 8 odst. 2 se za slova „Na základě informace podle odstavce 1“ vkládají slova 

„neprovdaná žena či“.  

 

5c. V  § 9 odst. 1 se za slova „Pokud při umělém oplodnění příjemkyně nebyla použita všechna 

lidská embrya vytvořená ve prospěch“ vkládají slova „neprovdané ženy či“, dále se za 

slova „To neplatí, jestliže“ vkládají slova „neprovdaná žena či“, dále se za slova 

„Prohlášení může“ vkládají slova „neprovdaná žena či“, dále se za slova „Lidské embryo 

vzniklé na základě vajíčka“ vkládají slova „neprovdané ženy či“ a za slova „pokud byla 

posouzena zdravotní způsobilost“ se vkládají slova „neprovdané ženy či“.  

 

5d. V  § 9 odst. 2 se za slova „Pokud lidská embrya nebyla použita nebo“ vkládají slova 

„neprovdaná žena či“. Ve větě druhé se za slovo „Pokud“ vkládají slova „neprovdaná žena 

či“ a dále se za slova „lze i bez vyjádření“ vkládají slova „neprovdané ženy či“. 

 

5e. V  § 9 odst. 3 se za slova „Lhůta pro vyjádření“ vkládají slova „neprovdané ženy či“.  

 

5f. V  § 9 odst. 4 se za slova „Jestliže je výzva s ohledem na změnu adresy“ vkládají slova 

„neprovdané ženy či“.  

 

5g. V § 10 odst. 1 se za slova „je povinen zajistit zachování vzájemné anonymity anonymního 

dárce a“ vkládají slova „neprovdané ženy či“.  

 

5h. V § 10 odst. 2 se za slova „Poskytovatel, který provedl posouzení zdravotní způsobilosti 

anonymního dárce a ženy nebo muže z neplodného páru“ vkládají slova „či neprovdané 

ženy“ a dále se za slova „umělého oplodnění a na základě písemné žádosti předat“ vkládají 

slova „neprovdané ženě či“.“. 
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3. Za bod 172 se vkládá nový bod 172a, který zní: 

 

„172a. V  § 90 odst. 2 písm. b) se za slova „v rozporu s § 10 odst. 1 nezajistí zachování vzájemné 

anonymity anonymního dárce a“ vkládají slova „neprovdané ženy či“.“. 

 

 

F. Poslanec Ludvík Hovorka 

(SD 5878) 
K čl. I 

1. Za bod 1 se vkládá nový bod 1a, který zní: 

„1a.V § 3 se doplňuje nový odstavec 6, který zní: 

„(6) Zárodečné buňky jednoho anonymního dárce lze použít k vytvoření nejvýše čtyř 

lidských embryí.“.“. 

 

2. Za bod 2 se vkládá nové body 2a až 2c, které znějí: 

„2a. V § 6 odst. 1 se ve větě první číslo „49“ mění a nahrazuje číslem „45“.  

 

2b. V § 6 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou znějí: 

„(3) Umělé oplodnění nelze provést, jestliže existuje mezi ženou, které má být umělé 

oplodnění provedeno (dále jen příjemkyně) a anonymním dárcem příbuzenský vztah vylučující 

podle jiného právního předpisu4) uzavření manželství. Za tímto účelem je poskytovatel povinen 

pořizovat a evidovat kopie rodných listů osob, kterým mají být zárodečné buňky odebrány a 

příjemkyň. Tyto osoby jsou povinny umožnit poskytovateli pořízení kopie rodného listu.  

(4) Poskytovatel je povinen s údaji dle odstavce 3 nakládat v souladu s ustanoveními 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

____________ 
4) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“. 

 

2c. V  § 7 odstavec 1 zní:  

„(1) Zárodečné buňky lze odebrat a použít pro metody a postupy asistované reprodukce, 

jestliže byla poskytovatelem prokazatelně posouzena zdravotní způsobilost  

a) osob, kterým mají být zárodečné buňky odebrány, a 

b) příjemkyně.“.“.  

 

2. Bod 4 zní: 

„4. V § 7 odstavec 3 zní:  

„(3) Anonymní dárce nesmí být osoba, 

a) jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních 

služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, 

b) jež je umístěna v policejní cele, ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo 

zabezpečovací detence anebo v zařízení pro zajištění cizinců nebo v azylovém zařízení, 

c) která byla pravomocně odsouzena pro násilný nebo majetkový trestný čin, 

d) jíž byla nařízena izolace, karanténní opatření nebo je ve výkonu lůžkového 

ochranného léčení, 
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e) jež je hospitalizována bez souhlasu, 

f) trpí závažnými nevyléčitelnými chorobami, nebo 

g) je závislá na návykových látkách, 

h) dárkyně, která darovala vajíčka během uplynulých 12 měsíců.“.“. 

 

3. Za bod 4 se vkládá nový bod 4a, který zní: 

„4a. V § 7 se doplňuje nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Posouzení nezpůsobilosti anonymního dárce podle odstavce 3) písm. f) a g) provede 

poskytovatel.“.“.  

 

4. Za bod 5 se vkládá nový bod 5a, který zní: 

„5a. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nové poznámky pod čarou č. 20 zní: 

„§ 10a 

(1) Anonymní dárce může darovat zárodečné buňky pouze u jednoho poskytovatele. 

Poskytovatel je povinen o této skutečnosti informovat anonymního dárce před odběrem 

zárodečných buněk. 

(2) Poskytovatel, který provedl umělé oplodnění, je povinen matričnímu úřadu na jeho 

výzvu sdělit jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo 

narození, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého bydliště anonymního dárce. 

(3) Poskytovatel, který provedl umělé oplodnění, je povinen údaje podle odstavce 2 

uchovávat po dobu 80 let a v případě ukončení činnosti je povinen tyto údaje poskytnout 

matričnímu úřadu v obvodu jeho sídla. 

(4) Spermiemi jednoho anonymního dárce nesmí být oplozeny více než čtyři 

příjemkyně. 

___________ 
20) Zákon č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.“. 

 

5. Za bod 51 se vkládá nový bod 51a, který zní: 

„51a. V hlavě 2 se za díl 7 vkládá nový díl 8, který včetně nadpisu zní:  

„Díl 8 

Náhradní (surrogátní) mateřství 

 

§ 32a 

Náhradní (surrogátní) mateřství, to znamená proces, kdy embryo biologických rodičů 

donosí jiná „náhradní“ matka s úmyslem takto otěhotnět, dítě biologických rodičů donosit a 

porodit, ale bezprostředně po porodu se vzdát všech rodičovských závazků a práv k tomuto 

dítěti, není v České republice ani pro takové biologické rodiče, pro „náhradní“ matky ani pro 

poskytovatele takových specifických zdravotních služeb povoleno, s výjimkou blízkého 

příbuzenství mezi biologickou a surrogátní matkou.“.“. 
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6. Za bod 51a se vkládá nový bod 51b, který zní: 

„51b. V hlavě 2 se za díl 8 vkládá nový díl 9, který včetně nadpisu zní: 

 

„Díl 9 

Dárcovství tkání 

 

§ 32b 

 

Za odběr zárodečných buněk nevzniká osobě, které byly odebrány, nárok na finanční 

ani jinou úhradu. Poskytovatel, který odběr provedl, hradí anonymnímu dárci na základě jeho 

žádosti účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložené výdaje spojené s darováním zárodečných 

buněk.“.“. 

 

7. Za část pátou se vkládá nová část šestá, která včetně nadpisu zní:  

 

„ČÁST ŠESTÁ 

Změna občanského zákoníku 

Čl. VII 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se mění takto: 

 

1. Za § 675 se vkládá nový § 675a, který zní: 

 

„§ 675a 

Byl-li alespoň jeden ze sourozenců počat umělým oplodněním, nemůže být manželství 

uzavřeno mezi biologickými předky a biologickými potomky, ani mezi biologickými 

sourozenci. Pro určení biologického příbuzenství se užijí ustanovení o příbuzenství obdobně, 

za otce, popřípadě za matku snoubence se pro účely biologického příbuzenství považuje dárce 

zárodečných buněk.“.  

 

2. V  § 685 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní: 

„c) mezi biologickým předkem a biologickým potomkem nebo mezi biologickými 

sourozenci.“. 

 

3. V  § 772 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Původ z početí umělým oplodněním zárodečnými buňkami anonymního dárce 

podle jiného právního předpisu nezakládá práva a povinnosti mezi dítětem a anonymním 

dárcem jako příbuznými; tím není dotčena překážka uzavření manželství mezi biologickým 

předkem a biologickým potomkem nebo mezi biologickými sourozenci.“. 
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4. Za § 775 se vkládá nový § 775a, který zní: 

„§ 775a 

Náhradní (surrogátní) mateřství, to znamená proces, kdy embryo biologických rodičů 

donosí jiná, „náhradní“ matka s úmyslem takto otěhotnět, dítě biologických rodičů donosit a 

porodit, ale bezprostředně po porodu se vzdát všech rodičovských závazků a práv k tomuto 

dítěti, není v České republice ani pro takové biologické rodiče, pro „náhradní“ matky ani pro 

poskytovatele takových specifických zdravotních služeb povoleno, s výjimkou blízkého 

příbuzenství mezi biologickou a surrogátní matkou.“.“.   

 

 

G. Poslanec Pavel Havíř 

(SD 5519) 

G1. K části čtvrté čl. V  

1. V položce 25 bod 1 zní: 

 

„1. 

a) Přijetí žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb75)  

Kč 1000 

 

b) Přijetí žádosti o změnu rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb75) 

nebo rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení, jejímž předmětem je 

změna 

 rozsahu zdravotních služeb, týkající se formy, oboru nebo druhu zdravotní péče nebo 

zdravotní služby,  

 místa poskytování zdravotních služeb, místa pracoviště poskytovatele zdravotnické 

záchranné služby, zdravotnické dopravní služby nebo přepravy pacientů neodkladné 

péče nebo místa kontaktního pracoviště poskytovatele domácí péče, nebo 

 doby platnosti oprávnění   

Kč 500 

 

c) Přijetí žádosti o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo o zrušení registrace 

nestátního zdravotnického zařízení 

  Kč 150 

 

d) Vydání úředního výpisu z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb75)  

 

Kč 100“. 

 

2. V položce 25 se poznámka č. 1 zrušuje a u poznámky č. 2 se vypouští číselné označení. 
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(SD 5521) 

G2. Za část pátou se vkládá část šestá, která zní: 

„ČÁST ŠESTÁ 

Změna transplantačního zákona 

Čl. VII 

Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně 

některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 296/2008 

Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 

Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. …/2016 Sb., a zákona č. …/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 3 odst. 1 písmeno d) zní: 

„d) jde o  

1. část orgánu se schopností regenerace nebo adaptace (dále jen „obnovitelné tkáně“), 

2. jeden z funkčních párových orgánů, nebo  

3. dělohu, pokud jde o léčbu neplodnosti způsobenou nefunkční nebo chybějící dělohou.“. 

2. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní: 

„§ 5a 

Jde-li o odběr dělohy ve prospěch příjemce, který je osobou blízkou žijícího dárce, § 5 se 

použije obdobně.“. 

3. Za § 31 se vkládá nový § 31a, který zní: 

„§ 31a 

        Transplantaci dělohy a postupy s tím související lze podle tohoto zákona provést, pokud 

ministerstvo uzná transplantaci dělohy za standardní metodu v klinické praxi podle zákona o 

specifických zdravotních službách.“. 

Následující části a články se přečíslují. 

 

(SD 5520) 

G3. V části první čl. I 

1. Novelizační bod 22 uvést ve znění: 

„22. V § 18 odstavec 3 zní: 

„(3) Žádost pacienta předá poskytovatel neprodleně ministerstvu; k žádosti připojí  

a) souhlasné stanovisko s kastrací zpracované ošetřujícím lékařem se specializovanou 

způsobilostí v oboru sexuologie nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru sexuologie; 

součástí souhlasného stanoviska je diagnóza a popis dosavadní léčby, včetně lékařské 

zprávy, z níž je jednoznačně zřejmé, že k léčbě pacienta nelze ze zdravotních důvodů účinně 

použít jiné léčebné metody, a jde-li o provedení kastrace podle § 17 odst. 3 nebo 5, 

vyhodnocení závažnosti dopadu parafilní poruchy na kvalitu života pacienta,  
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b) lékařskou zprávu prokazující vysokou míru pravděpodobnosti, že pacient v budoucnosti 

spáchá sexuálně motivovaný trestný čin, zpracovanou lékařem se specializovanou 

způsobilostí v oboru sexuologie nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru sexuologie, 

který není ošetřujícím lékařem uvedeným v písmenu a) a ani zaměstnancem poskytovatele, 

který žádost pacienta předává. 

Ministerstvo může požádat za účelem ověření splnění podmínky spáchání trestného činu podle 

§ 17 odst. 2 písm. b) o opis z evidence Rejstříku trestů; žádost o vydání opisu z evidence 

Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to 

způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.“. 

 

2. V novelizačním bodě 58 za slovy „příslušný správní orgán“ doplnit čárku. 

3. V novelizačním bodě 66 v nově navrhovaném § 42a odst. 3 a v novelizačním bodě 130 

v nově doplňovaném § 60 písm. f) slova „se nepožaduje“ nahradit slovy „není třeba 

požadovat“.  

4. V novelizačním bodě 90 uvést § 46 odst. 5 písm. b) bod 2 ve znění: 

„2. podle § 43 odst. 1 písm. c),“. 

5. Novelizační bod 96 uvést ve znění: 

„96. V § 51 odst. 1 větě druhé a poslední se za slova „lékař se“ vkládá slovo 

„specializovanou“.“. 

  

6. V novelizačním bodě 103 v § 54 odst. 2 písm. b) za slovem „prohlídek“ slovo „a“ nahradit 

čárkou a za slova „k práci“ doplnit slova „a vydávání lékařských posudků o zdravotní 

způsobilosti k práci“. 

 

7. Novelizační bod 105 uvést ve znění: 

„105. V § 54 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 

26 zní: 

„(3) Registrující poskytovatel zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání, pokud 

jiný právní předpis nestanoví jinak20), je povinen na základě žádosti zaměstnavatele podle 

odstavce 2 písm. b) provést pracovnělékařskou prohlídku, posouzení zdravotní způsobilosti 

k práci a vydat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci; pro tuto činnost se považuje 

za poskytovatele pracovnělékařských služeb26). Povinnosti stanovené v § 57 se na tohoto 

poskytovatele pracovnělékařských služeb nevztahují, s  výjimkou povinnosti podle § 57 odst. 1 

písm. j).   

________________ 

26) § 103 odst. 1 písm. d) zákoníku práce.“.“. 

 

8. Novelizační bod 111 uvést ve znění: 

„111. V § 55 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „anebo pokud obdržel 

podnět podle § 45 odst. 2 nebo § 57 odst. 1 písm. j)“.“. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=121040)



- 19 - 

 

9. V novelizačním bodě 117  

- uvést uvozující větu novelizačního bodu ve znění: 

„117. V § 57 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až 

l), která včetně poznámky pod čarou č. 27 znějí:“. 

- v písmenu i) za slova „zákona o ochraně veřejného zdraví“ doplnit slova „nebo jiným 

právním předpisem27)“.  

- doplnit poznámku pod čarou č. 27 ve znění: 

____________________ 

„27) § 13 a 14 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci.“. 

 

10.  Za novelizační bod 170 doplnit nové novelizační body XA a XB ve znění: 

 

„XA. V § 90 odst. 1 písm. c) bodu 2 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“ a číslo „4“ se 

nahrazuje číslem „5“. 

 

XB. V § 90 odst. 1 písm. c) se na konci textu bodu 2 vkládají slova „nebo odst. 3“.“. 

 

11. Za novelizační bod 171 doplnit nový novelizační bod XC ve znění: 

 

„XC. V § 90 odst. 1 písm. e) se slova „§ 17 odst. 2, 3 nebo 4“ nahrazují slovy „§ 17 odst. 2, 

3 nebo 5“ a slova „,4 nebo 5“ se nahrazují slovy „nebo 4“. 

 

12. V novelizačním bodě 174  

- v písmenu c) bodu 3 vypustit slovo „nebo“ a na konci písmene d) tečku nahradit čárkou 

a doplnit slovo „nebo“. 

 

- doplnit nové písmeno e) ve znění: 

„e) v rozporu s § 54 odst. 3 neprovede pracovnělékařskou prohlídku, posouzení 

zdravotní způsobilosti k práci nebo nevydá lékařský posudek o zdravotní 

způsobilosti k práci.“. 

 

13. Novelizační bod 178 uvést ve znění: 

 

„178. V § 90 odst. 7 písm. e) se slova „odstavce 5 písm. e) nebo f)“ nahrazují slovy 

„odstavce 4 písm. e), odstavce 5 písm. d) nebo e)“.“. 
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G4. Část šestou uvést ve znění: 

 

„ČÁST ŠESTÁ 

 

ÚČINNOST 

 

 

Čl. VII 

 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po 

jeho vyhlášení.“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 1. března 2017 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Pavel Antonín, v.r. 

zpravodaj garančního výboru pro zdravotnictví 
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