
N á v r h  

ZÁKON 

ze dne                 2019, 

o léčitelských službách a o změně zákona o správních poplatcích 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

LÉČITELSKÉ SLUŽBY 

 

 

§ 1 

 

Tento zákon upravuje léčitelské služby a podmínky jejich poskytování a s tím spojený výkon 

státní správy. 

 

 

§ 2 

Léčitelské služby 

 

(1) Léčitelské služby jsou soustavně poskytovanými službami, které jsou vedeny snahou 

zlepšit zdravotní stav člověka zejména odstranit jeho nemoc. Spočívají v tom, že osoby, které 

je vykonávají, zejména pomocí znalostí a schopností, které nemají vědecký základ, zvláštních 

prostředků, popřípadě znalosti bylin, působí na lidské zdraví. 

 

(2) Léčitelskými službami jsou služby spočívající v praktikování: 

a) homeopatie, 

b) tradiční čínské medicíny, 

c) tradiční indické medicíny (ájurvédy), 

d) Reiki, 

e) biotroniky, 

f) psychotroniky, 

g) bylinářství a lidového léčitelství, nebo 

h) dalších léčitelských metod. 

 

(3) Léčitelskými službami nejsou pouhé poskytování fyzického cvičení, masáže, meditace, 

výživové poradenství, činnosti charakteru duchovní služby a služby poskytované 

podle zvláštních právních předpisů. 

 

(4) Zdravotní služby podle zákona o zdravotních službách1) nejsou léčitelskými službami. 

 

 

§ 3 

Poskytovatel léčitelských služeb 

 

(1) Poskytovatelem léčitelských služeb (dále jen „poskytovatel“) je pouze právnická nebo 

fyzická osoba, která má oprávnění k poskytování léčitelských služeb podle tohoto zákona 

(dále jen „oprávnění“). 
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(2) Léčitelské služby lze poskytovat pouze prostřednictvím fyzické osoby, která je bezúhonná. 

 

(3) Poskytovatel, pokud není zároveň poskytovatelem zdravotních služeb, nesmí poskytovat 

služby, které jsou zdravotními službami podle zákona o zdravotních službách1). 

 

 

§ 4 

 

(1) Léčitelské služby může poskytovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky 

stanovené tímto zákonem. 

 

(2) Podmínkami poskytování léčitelských služeb fyzickými osobami jsou plná svéprávnost 

a bezúhonnost. 

 

(3) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně 

odsouzen 

a) za úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň 1 roku, 

nebo 

b) za trestný čin proti životu a zdraví, 

anebo se na něho hledí, jako by nebyl odsouzen. 

 

(4) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů a dále dokladem 

prokazujícím splnění podmínky bezúhonnosti vydaným státem, jehož je fyzická osoba 

občanem, a doklady vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 

letech nepřetržitě déle než 6 měsíců; tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců. Nevydává-li stát 

uvedený ve větě první výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, nebo nelze-li jej 

získat, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti, které učinila před notářem 

nebo příslušným orgánem tohoto státu. 

 

(5) Vyžaduje-li se pro účely řízení podle tohoto zákona doložení bezúhonnosti výpisem 

z evidence Rejstříku trestů, požádá o vydání výpisu správní orgán příslušný k udělení 

oprávnění k poskytování léčitelských služeb; žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku 

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

umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

Oprávnění k poskytování léčitelských služeb 

 

§ 5 

 

(1) Oprávnění vzniká právnickým osobám již zapsaným do obchodního nebo obdobného 

rejstříku, právnickým osobám, které se do obchodního nebo obdobného rejstříku nezapisují, 

a fyzickým osobám dnem ohlášení. 

 

(2) Právnickým osobám vzniklým podle zvláštního právního předpisu2), které se zapisují 

do obchodního rejstříku až po jejich vzniku, vzniká oprávnění podle odstavce 1. 

 

(3) Oprávnění se prokazuje 

a) výpisem z národního registru léčitelů (dále jen „výpis“), 
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b) do vydání výpisu stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením krajskému úřadu, v jehož 

správním obvodu je sídlo právnické osoby nebo místo bydliště fyzické osoby (dále jen 

„příslušný krajský úřad“), a to i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy3). 

 

(4) Vzniká-li oprávnění fyzické osobě, které dosud nebylo přiděleno identifikační číslo osoby, 

přidělí jí příslušný krajský úřad identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního 

registru osob4). 

 

(5) Oprávnění nemůže být přeneseno na jinou osobu. 

 

 

§ 6 

 

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poskytovat léčitelské služby, je povinna to 

ohlásit příslušnému krajskému úřadu. 

 

(2) Fyzická osoba v ohlášení uvede 

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, adresu bydliště, rodné číslo, 

bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození (obec, okres, stát) a rodné příjmení, 

b) zahraniční fyzická osoba jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, rodné číslo, bylo-li 

přiděleno, datum narození, dále adresu bydliště mimo území České republiky, adresu 

místa pobytu v České republice (pokud byl povolen), 

c) adresu sídla, 

d) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno. 

 

(3) Právnická osoba v ohlášení uvede 

a) obchodní firmu nebo název, adresu sídla, u fyzické osoby nebo u fyzických osob, které 

jsou členy jejího statutárního orgánu anebo osobou oprávněnou zastupovat právnickou 

osobu, která je členem statutárního orgánu, jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, 

datum narození, adresu bydliště nebo adresu místa pobytu na území České republiky, 

pokud byl povolen, datum vzniku funkce, a u právnické osoby, která je členem jejího 

statutárního orgánu, obchodní firmu nebo název, adresu sídla a identifikační číslo osoby, 

bylo-li přiděleno, a datum vzniku funkce; údaje týkající se členů statutárního orgánu 

neuvádí právnická osoba, která vzniká zápisem do veřejného rejstříku vedeného 

rejstříkovým soudem5) (dále jen „veřejný rejstřík“), 

b) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno. 

 

(4) Podává-li ohlášení nezletilá osoba, které byla soudem přiznána svéprávnost, nebo u které 

soud přivolil k souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování podnikatelské 

činnosti, doloží též rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nebo přivolení soudu k souhlasu 

zákonného zástupce. 

 

 

§ 7 

 

(1) Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede příslušný krajský 

úřad zápis do národního registru léčitelů do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení 

a vydá poskytovateli výpis. 

 

(2) Ve výpisu vydaném fyzické osobě se uvede 
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a) jméno a příjmení, titul nebo vědecká hodnost, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum 

narození podnikatele a adresa jeho bydliště, u zahraniční osoby adresa bydliště 

mimo území České republiky, adresa místa pobytu v České republice, pokud byl povolen, 

označení a adresa umístění odštěpného závodu v České republice, byl-li zřízen, 

b) obchodní firma, je-li fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku, a identifikační číslo 

osoby, bylo-li přiděleno, 

c) adresa sídla, 

d) den vzniku oprávnění, 

e) datum a místo vydání výpisu. 

 

(3) Ve výpisu vydaném právnické osobě se uvede 

a) obchodní firma nebo název, adresa sídla, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 

u zahraniční osoby označení a adresa umístění odštěpného závodu v České republice, 

b) den vzniku oprávnění, 

c) datum a místo vydání výpisu. 

 

(4) Nemá-li ohlášení náležitosti podle § 6, vyzve příslušný krajský úřad ohlašovatele ve lhůtě 

podle odstavce 1 k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, 

nejméně však 15 dnů. Jsou-li k tomu závažné důvody, může příslušný krajský úřad na žádost 

ohlašovatele prodloužit lhůtu i opakovaně. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro 

provedení zápisu do národního registru poskytovatelů a vydání výpisu. 

 

(5) Odstraní-li ohlašovatel závady ve stanovené lhůtě nebo ve lhůtě prodloužené, považuje se 

ohlášení od počátku za bezvadné. Neodstraní-li ohlašovatel závady ve stanovené nebo 

prodloužené lhůtě, příslušný krajský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že oprávnění 

ohlášením nevzniklo. Pokud ohlašovatel před vydáním rozhodnutí závady odstraní a příslušný 

krajský úřad zjistí, že jsou splněny podmínky pro vznik oprávnění, řízení ukončí zápisem 

do národního registru léčitelů a vydá výpis. 

 

(6) Nesplňuje-li ohlašovatel podmínky stanovené tímto zákonem, příslušný krajský úřad 

zahájí řízení a rozhodne o tom, že oprávnění ohlášením nevzniklo. 

 

(7) Nemůže-li příslušný krajský úřad ze závažných důvodů provést zápis do národního 

registru léčitelů a vydat výpis ve lhůtě podle odstavce 1 a nejedná-li se o postup 

podle odstavce 4, požádá nadřízený orgán o prodloužení lhůty k jeho vydání. Ohlašovatele je 

povinen o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení informovat. 

 

(8) Zjistí-li příslušný krajský úřad, že zápis do národního registru léčitelů na základě ohlášení 

byl proveden v rozporu se zákonem, zahájí řízení o zrušení oprávnění. Řízení ukončí 

provedením nového zápisu a vydá nový výpis nebo vydá rozhodnutí o zrušení oprávnění. 

 

(9) Chyby v psaní a jiné zřejmé nesprávnosti v zápisu v národním registru léčitelů nebo 

ve výpisu z něj příslušný krajský úřad kdykoli opraví provedením opravného zápisu 

a poskytovateli vydá výpis. 

 

 

§ 8 

 

(1) Poskytovatel je povinen příslušnému krajskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění 

týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení, a předložit doklady o nich 
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do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané 

v základních registrech4), v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku nebo v informačním 

systému evidence obyvatel6), pokud je poskytovatel občanem České republiky, anebo 

v informačním systému cizinců7), pokud je podnikatel cizincem. Změny a doplnění údajů 

získaných z těchto registrů, systémů nebo veřejných rejstříků zapíše příslušný krajský úřad 

bez zbytečného odkladu do národního registru léčitelů. 

 

(2) Na základě oznámení podle odstavce 1 příslušný krajský úřad provede zápis do národního 

registru léčitelů a podle okolností případu vydá výpis nebo informuje poskytovatele 

o provedeném zápisu. Není-li oznámená změna nebo doplnění doložena doklady 

podle odstavce 1, příslušný krajský úřad vyzve poskytovatele k předložení dokladů, stanoví 

lhůtu pro splnění této povinnosti, která činí nejméně 15 dní, a zápis do národního registru 

léčitelů do předložení dokladů neprovede. Nesplní-li poskytovatel oznamovací povinnost 

podle odstavce 1 a příslušný krajský úřad změnu údajů prokazatelně zjistí, zapíše ji 

bez zbytečného odkladu do národního registru poskytovatelů. 

 

(3) Změní-li se bydliště poskytovatele a poskytovatel oznámil příslušnému krajskému úřadu, 

že při změně bydliště požaduje změnit sídlo na stejnou adresu, jako je adresa bydliště, není 

povinen při změně bydliště změnu sídla příslušnému krajskému úřadu oznamovat. 

 

(4) Zjistí-li příslušný krajský úřad, že zápis změny nebo doplnění do národního registru 

léčitelů byl proveden v rozporu se zákonem, postupuje podle § 7 odst. 8 obdobně. 

 

(5) Při nápravě chyb v psaní a jiných zřejmých nesprávností v zápisu změny nebo doplnění 

v národním registru léčitelů nebo ve výpisu z něj postupuje příslušný krajský úřad 

podle ustanovení § 7 odst. 9 obdobně. 

 

 

§ 9 

 

Oprávnění zaniká: 

a) smrtí poskytovatele, 

b) zánikem právnické osoby, 

c) stanoví-li tak zvláštní právní předpis, 

d) rozhodnutím příslušného krajského úřadu o zrušení oprávnění. 

 

 

§ 10 

 

(1) Příslušný krajský úřad zruší oprávnění, jestliže 

a) poskytovatel již nesplňuje podmínky podle § 4 odst. 2, 

b) poskytovatel o to požádá. 

 

(2) Příslušný krajský úřad zruší oprávnění z důvodu, že poskytovatel závažným způsobem 

porušil nebo porušuje podmínky stanovené tímto zákonem nebo zvláštními právními 

předpisy. 

 

(3) Příslušný krajský úřad zruší oprávnění na žádost poskytovatele ke dni, který mu 

poskytovatel oznámí, nejdříve však ke dni doručení žádosti. Není-li datum zrušení 

poskytovatelem uvedeno, je oprávnění zrušeno ke dni nabytí právní moci rozhodnutí. Je-li 
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zahájeno řízení o zrušení oprávnění podle odstavce 2, nelze rozhodnout o zrušení téhož 

oprávnění na žádost poskytovatele dříve, než bude rozhodnuto o zrušení oprávnění 

podle odstavce 2. 

 

 

Národní registr léčitelů 

 

§ 11 

 

(1) Národní registr léčitelů obsahuje strukturované údaje o poskytovatelích, a to 

a) identifikační údaje poskytovatele v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o udělení oprávnění 

k poskytování léčitelských služeb, 

b) adresu sídla poskytovatele, adresu místa nebo míst poskytování léčitelských služeb nebo 

kontaktního místa a další kontaktní údaje poskytovatele, například telefon, fax, adresu 

elektronické pošty, adresu internetových stránek a identifikátor datové schránky, 

c) datum zahájení poskytování léčitelských služeb, 

d) údaj o odejmutí nebo zániku oprávnění k poskytování léčitelských služeb. 

 

(2) Obsah národního registru poskytovatelů je 

a) veřejně přístupný na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví (dále jen 

„ministerstvo“), s výjimkou údajů o adrese místa trvalého nebo hlášeného pobytu a datu 

narození fyzické osoby, 

b) přístupný poskytovateli, a to v rozsahu údajů o nich zpracovávaných, 

c) přístupný oprávněným zaměstnancům ministerstva a příslušného krajského úřadu, a to 

za účelem výkonu státní správy v oblasti zdravotnictví 

. 

 

(3) Správcem Národního registru léčitelů je Ústav zdravotnických informací a statistiky České 

republiky. 

 

 

§ 12 

 

(1) Do národního registru léčitelů předává údaje podle 

a) § 11 odst. 1 písm. a) až d) příslušný krajský úřad s tím, že další kontaktní údaje podle § 11 

odst. 1 písm. b) předává, pokud jsou mu známé, 

b) § 11 odst. 1 písm. b), jde-li o kontaktní údaje, poskytovatel. 

 

(2) Příslušný krajský úřad a poskytovatelé předávají do národního registru léčitelů též každou 

změnu těchto údajů. 

 

 

Podmínky poskytování léčitelských služeb 

 

§ 13 

 

Poskytovatel při poskytování léčitelských služeb postupuje podle ustanovení občanského 

zákoníku, která upravují podmínky péče o zdraví, nestanoví-li tento zákon jinak. 
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§ 14 

 

Ke každému úkonu v rámci léčitelských služeb se vyžaduje souhlas klienta. 

 

 

§ 15 

 

(1) Poskytovatel vede záznamy o poskytnutých léčitelských službách, z nichž musí být zřejmé 

zjištěné údaje o zdravotním stavu klienta a o poskytovatelově činnosti. Záznamy poskytovatel 

uchová 5 let od posledního poskytnutí léčitelských služeb klientovi, a to i po ukončení 

poskytování léčitelských služeb. 

 

(2) Požádá-li o to klient, jeho zástupce nebo opatrovník, umožní mu poskytovatel 

bez zbytečného odkladu nahlédnout do záznamů, které o něm vede, a umožní mu pořizovat si 

z nich výpisy, opisy nebo kopie, popřípadě mu sám vydá proti zaplacení účelně vynaložených 

nákladů z nich výpis, opis nebo kopii. 

 

 

§ 16 

 

Poskytovatel je povinen 

a) informovat klienta o ceně poskytovaných léčitelských služeb, a to před jejich 

poskytnutím, a vystavit písemné potvrzení o zaplacené ceně za léčitelské služby, 

nestanoví-li jiný právní předpis jinak, 

b) zpracovat seznam cen poskytovaných léčitelských služeb a umístit ho tak, aby byl seznam 

přístupný klientům v místě poskytování léčitelských služeb, 

c) opatřit místo poskytování léčitelských služeb viditelným označením, které musí obsahovat 

obchodní firmu, název nebo jméno, popřípadě jména a příjmení poskytovatele, 

a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. 

 

 

§ 17 

 

Poskytovatel nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo 

škodlivou radou danou za odměnu v rámci poskytovaných léčitelských služeb. 

 

 

§ 18 

 

(1) Reklama na léčitelské služby vždy obsahuje informaci, že se nejedná o poskytování 

zdravotních služeb. 

 

(2) Reklama na léčitelské služby neobsahuje nepravdivé nebo zjevně zavádějící informace 

nebo informace, které jsou způsobilé uvést klienta v omyl. 

 

 

§ 19 

Kontrolní činnost 
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(1) Kontrolu poskytovatelů v souvislosti s poskytováním léčitelských služeb nebo kontrolu 

poskytovatelů nebo jiných právnických nebo podnikajících fyzických osob v souvislosti 

s prováděním činností, k nimž je třeba udělení oprávnění k poskytování léčitelských služeb 

podle tohoto zákona provádí příslušný krajský úřad a ministerstvo (dále jen „kontrolní 

orgány“). 

 

(2) Při výkonu kontrolní činnosti kontrolní orgány kontrolují plnění povinností a podmínek 

stanovených tímto zákonem nebo jinými právními předpisy upravujícími léčitelské služby 

nebo činnosti související s léčitelskými službami. V rámci kontroly jsou kontrolní orgány 

oprávněny nahlížet do záznamů o poskytnutých léčitelských službách. 

 

(3) Kontrolní orgány jsou oprávněny 

a) ukládat k odstranění zjištěných nedostatků nápravná opatření, 

b) stanovit lhůty, v nichž je třeba nápravné opatření splnit, 

c) kontrolovat splnění nápravných opatření, 

d) požadovat na kontrolovaných osobách písemné zprávy o splnění nápravných opatření. 

 

 

Přestupky 

 

§ 20 

 

(1) Fyzická nebo právnická osoba se dopustí přestupku tím, že poskytuje léčitelské služby 

bez oprávnění k poskytování léčitelských služeb. 

 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 100 000 Kč. 

 

(3) Je-li přestupek podle odstavce 1 spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí 

o přestupku podle stejného odstavce, uloží se pokuta do 1 000 000 Kč a zákaz činnosti 

až na dobu deseti let. 

 

 

§ 21 

 

(1) Poskytovatel se dopustí přestupku tím, že 

a) nevede záznamy o poskytnutých léčitelských službách nebo je vede v rozporu s tímto 

zákonem nebo jiným právním předpisem, 

b) neumožní klientovi nahlédnout do záznamů, které o něm vede, nebo mu neumožní 

pořizovat si z nich výpisy, opisy nebo kopie, nebo mu nevydá výpis, opis nebo kopii 

z nich, 

c) poskytuje léčitelské služby prostřednictvím fyzických osob v rozporu s ustanovením § 3 

odst. 2 zákona, 

d) požaduje od klienta platbu za léčitelské služby v rozporu s § 16 písm. a), 

e) objedná nebo šíří reklamu na poskytované léčitelské služby, která je v rozporu s tímto 

zákonem, 

f) nesplní oznamovací povinnost podle § 8 odst. 1, 

g) neumístí seznam cen poskytovaných léčitelských služeb tak, aby byl přístupný klientům 

v místě poskytování léčitelských služeb. 

. 
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(2) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c), 

b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) nebo e), 

c) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo g). 

 

 

§ 22 

 

Přestupky podle tohoto zákona projednává krajský úřad. 

 

 

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 

 

§ 23 

 

(1) Poskytovatel zdravotních služeb je na základě oprávnění k poskytování zdravotních služeb 

oprávněn poskytovat také léčitelské služby8). 

 

(2) Poskytovatel zdravotních služeb, který také poskytuje léčitelské služby, vždy 

před poskytnutím léčitelských služeb upozorní klienta, že navrhuje poskytnutí služeb, které 

nejsou zdravotními službami. 

 

(3) Pokud poskytovatel zdravotních služeb poskytuje také léčitelské služby, nevede záznamy 

podle § 18, ale o všech skutečnostech vede záznamy do zdravotnické dokumentace 

podle zákona o zdravotních službách9). Ze záznamů výslovně vyplývá, které se vztahují 

k poskytování léčitelských služeb. 

 

 

§ 24 

 

Ve věcech neupravených tímto zákonem se poskytování léčitelských služeb řídí občanským 

zákoníkem, zejména ustanoveními o smlouvě o péči o zdraví10). 

 

 

§ 25 

 

Odvolacím správním orgánem, který projednává odvolání proti rozhodnutí, které vydal 

krajský úřad, je ministerstvo. 

 

 

Přechodná ustanovení 

 

§ 26 

 

(1) Osoba, která poskytuje léčitelské služby ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, může bez 

oprávnění poskytovat léčitelské služby, a to po dobu nejdéle 12 měsíců ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona; tato osoba se považuje za poskytovatele. 
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(2) Pokud poskytovatel uvedený v odstavci 1 hodlá poskytovat léčitelské služby po uplynutí 

12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ohlásí to do 12 měsíců ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona 

 

(3) Zápis poskytovatele, který ohlásil poskytování léčitelských služeb v období prvních 12 

měsíců po dni nabytí účinnosti zákona a splnil všechny podmínky stanovené zákonem, 

do národního registru léčitelů provede příslušný krajský úřad do 180 dnů ode dne doručení 

ohlášení a vydá poskytovateli výpis. 

 

 

§ 27 

 

(1) Ministerstvo zřídí národní registr léčitelů do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 

 

(2) Do 180 dnů ode dne zřízení národního registru léčitelů předají subjekty uvedené v § 12 

do registru potřebné údaje. 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o správních poplatcích 

 

§ 28 

 

Za položku 25 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

zákonů, se vkládá položka 25a, která zní: 

 

„Položka 25a 

 

a) Ohlášení poskytování léčitelských služeb86) Kč 1000 

 

b) Vydání výpisu z národního registru léčitelů po provedení oznámené změny Kč 500 

 

c) Vydání výpisu z národního registru léčitelů na žádost Kč 100 

 

Předmětem poplatku není 

Vydání prvního výpisu z národního registru léčitelů po provedení zápisu poskytovatele 

do národního registru léčitelů. 

 

_________________________ 

86) Zákon č. …./2019 Sb., o léčitelských službách a o změně zákona o správních poplatcích“. 

 

Dosavadní položka 25a se označuje jako 25b. 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

ÚČINNOST 

 

§ 29 
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Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po dni 

jeho vyhlášení. 

 

 

_______________________ 

 

1) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 

o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 

2) Například zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3) § 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně 

některých dalších zákonů. 

4) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 

5) Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci 

svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů. 

6) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů 

(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 

7) § 158 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb. 

8) § 15 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 

9) § 53 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 

10) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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