
VIII. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
Návrh zákona, 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 Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví čj. MZDR 
53808-2/LEG dne 8. 1. 2019 s termínem dodání stanovisek do 5. 2. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
zemědělství 

Zásadní připomínky: 
 

1. Nad rámec návrhu 
Požadujeme v § 46, § 50 (a to i v doplňovaném textu podle 
novelizačního bodu 44.) zrušit slovo „trvalou“ (myšleno 
trvalou kontraindikaci, trvalou indikaci). Podle nálezu 
Ústavního soudu (sp. zn. Pl. ÚS 16/143) je nutné ústavně 
konformně ustanovení vykládat tak, že se vztahuje i na 
dočasnou kontraindikaci, tedy na případy, kdy je zjištěn 
takový zdravotní stav dítěte, který brání v podání očkovací 
látky. Přičemž takový stav může trvat několik dnů, nebo i 
měsíců. Také ze stanoviska Národní imunizační komise 
vyplývá, že lze do mateřské školy přijímat i děti 
neočkované pro dočasnou kontraindikaci. Nicméně ředitelé 
škol se cítí svázáni striktní definicí „trvalá kontraindikace“ 
a takové děti odmítají přijímat. Odstraněním slova trvalá 
by tak došlo k vyjasnění situace, protože 
pod kontraindikací se samozřejmě rozumí jak 
kontraindikace dočasná, tak i trvalá. 
 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Přijímání dětí do předškolních zařízení s dočasnými KI 
pravidelného očkování by ve svém důsledku vedlo ke 
zneužívání této možnosti a reálně by hrozilo prolomení 
kolektivní imunity se všemi důsledky tj. výskyt infekcí, které 
jsou očkováním provedeným v souladu s očkovacím 
kalendářem jednoznačně preventabilní. Zmiňované 
stanovisko NIKO nám není známo Co se týká postupu u dětí, 
které z objektivních důvodů nemohou absolvovat předepsané 
povinné očkování jsme toho názoru, že stávající právní 
úprava předpokládá pouze podrobení se očkování v souladu 
s vyhláškou č. 537/2006 Sb.,  o očkování proti infekčním 
nemocem, a nebo trvalou kontraindikaci očkování.  Z praxe 
je nám ovšem známo, že v některých případech je povinné 
očkování odloženo ze zdravotních důvodů, které mají 
přechodný charakter, a po pominutí těchto přechodných 
zdravotních důvodů je očkování provedeno v nejbližším 
možném termínu. Tento postup je dle našeho názoru 
v souladu s výše uvedenou vyhláškou, pokud potvrzení o 
odložení očkování ze zdravotních důvodů je vydáno 
praktickým lékařem pro děti a dorost (PLDD). Dle našeho 
názoru pak v praxi mohou nastat jen dva případy-dítě není 
zdravotně způsobilé ani k očkování ani k 
návštěvě předškolního zařízení, a nebo ojedinělé případy, 
kdy je natolik nemocné, že se sice nemůže podrobit 
očkování, ale PLDD potvrdí zdravotní způsobilost pro 
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docházku do předškolního zařízení a provedení očkování po 
pominutí zdravotních důvodů, pro které bylo očkování 
v souladu s vyhláškou dočasně odloženo. Postup  je upraven 
v § 11b vyhlášky č. 537/2006 Sb. Tedy jestliže dítě ze 
zdravotních důvodů nemůže být očkováno, provede se 
očkování až po odpadnutí této překážky. Toto dítě se ale 
z hlediska přijetí a docházky do předškolního zařízení 
považuje za řádně očkované. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 

 2. K Části první, Čl. I.  bodu 20 (§ 26 odst. 5 zákona 
č. 258/2000 Sb.)  

Požadujeme doplnit „adresu provozovny“ také u právnické 
osoby – obdobně je požadavek adresy provozovny jak u 
fyzické, tak u právnické osoby uveden např. v zákoně 
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích 
[§ 3 odst. 1 písm. i)]. 
„(5) …Právnická osoba v oznámení uvede obchodní firmu, 
sídlo, právní formu a adresu provozovny, předmět 
činnosti, IČO nebo registrační číslo u zahraniční osoby.  

Akceptováno 
 

 3. K Části první, Čl. I.  bodu 20 (§ 26 odst. 6 zákona 
č. 258/2000 Sb.) 
Návrh vztáhnout požadavky vyplývající z právních 
předpisů EU pro výrobce, dovozce a distributora předmětu 
běžného užívání i na provozovatele, který nabyl materiály 
a předměty určené pro styk s potravinami nebo je používá 
pro vlastní podnikání, jde nad rámec příslušných předpisů 
EU zmíněných v důvodové zprávě a přímo nevyplývá 
ani z nařízení (EU) č. 2017/625. Podle nově 
formulovaného odstavce 6 by vznikla notifikační povinnost 
pro všechny provozovatele potravinářských podniků, 
a znamenalo by to podstatné, neodůvodněné a nadbytečné 
navýšení administrativní zátěže pro všechny provozovatele 

Neakceptováno, vysvětleno, částečně upraveno. 

Návrh nejde nad rámec příslušných předpisů EU zmíněných 
v důvodové zprávě.  
Článek 1 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 625/2017 uvádí, že 
se nařízení vztahuje na úřední kontroly v oblastech výroby a 
používání materiálů a předmětů určených pro styk 
s potravinami. Dle článku 2 odst. 1 písm. a) se úředními 
kontrolami rozumějí činnosti prováděné za účelem ověření, 
zda provozovatelé dodržují nařízení (EU) č. 625/2017 a 
pravidla uvedená v článku 1 odst. 2. Provozovatelem je 
jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, na kterou se 
vztahuje jedna nebo více povinností stanovených 
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potravinářských podniků. Dále se bude požadavek 
vztahovat pouze na provozovatele potravinářských 
podniků v České republice a diskriminovat je oproti 
provozovatelům z jiných členských států. Tato zátěž není 
nadto ani vyčíslena v důvodové zprávě. 
Požadujeme tedy tento bod vypustit. 
 

v pravidlech uvedených v článku 1 odst. 2.    
Z výše uvedeného vyplývá, že provozovatelé 
potravinářského podniku, kteří si pro vlastní účely použití 
vyrábí technologická zařízení nebo materiály určené pro 
styk s potravinami nebo je následně dovezou a použijí ve 
svém provozu, stávají se provozovateli, na které se vztahuje 
úřední kontrola v oblasti výroby a používání materiálů a 
předmětů určených pro styk s potravinami.  
Naše závěry také potvrzují výsledky auditní mise, která se 
uskutečnila na Slovensku ve dnech 23. - 31. 1. 2018, kde se 
auditoři zaměřili mimo jiné na kontroly výrobků a materiálů 
určených pro styk s potravinami u provozovatelů 
potravinářských podniků. Na Slovensku dle závěrečné 
zprávy, která byla zveřejněna na stránkách Evropské komise 
http://ec.europa.eu/food/audits-
analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3984, 
Komise např. v bodě 23 zprávy shledala, že „je zavedený 
komplexný systém na evidenciu prevádzkarní v odvetví 
FCM, ktorý umožňuje inšpektorom určiť PS (tj. 
podnikatelský subjekt) na účely úradných kontrol“. Bod 95 
konstatuje, že ÚPO (tj. Ústredný príslušný orgán) disponuje 
podrobnými zdokumentovanými postupmi, pokynmi a 
kontrolními zoznamami, vďaka ktorým PO (tj. Príslušné 
orgány) môžu vykonávať úradné kontroly FCM  vrátane PPP 
(tj. Provozovatele potravinářského podniku). 

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou tyto úřední kontroly 
prováděny i v jiných členských státech EU a Komisí jsou 
vyžadovány a jejich provádění Komisí ověřováno, tedy se 
nejedná o diskriminaci provozovatelů potravinářských 
podniků v České republice, ale jedná se o soulad s právem 
EU. 
Popsaná oznamovací povinnost je splnitelná i formou e-
mailu či prostřednictvím datové schránky a tedy 
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nepředstavuje finanční zátěž provozovatelů potravinářských 
podniků. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 4. K části druhé, Čl. III (§ 12 zákona č. 255/2012 Sb., 
kontrolní řád) 

Upozorňujeme, že v čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 
je uveden požadavek na vypracování písemného záznamu 
o každé úřední kontrole, kterou příslušné orgány provedou 
(v tištěné nebo elektronické podobě) a v odst. 2 je mj. 
uvedeno, že „příslušné orgány okamžitě písemně 
informují  provozovatele o každém případu nesouladu, 
který při úředních kontrolách zjistí“. Podle našeho názoru 
není návrh v souladu s požadavky uvedenými výše pro 
úřední kontroly oblastí spadajících pod zmíněné nařízení. 
 

Akceptováno. 
Novelizační bod zrušen. 

 Doporučující připomínky: 
1. K Části první, Čl. I.  bodu 76, 78 (§ 92f odst. 4 písm. a) 

bod 10 a § 92f  odst. 6 písm. a) zákona č. 258/2000 
Sb.) 

Doporučujeme zvážit maximální výši pokuty za přestupek 
provozovatele potravinářského podniku provozujícího 
stravovací službu spočívající v neoznámení zahájení nebo 
významné změně činnosti nebo ukončení provozu 
stravovací služby. V případě porušení obdobné 
oznamovací povinnosti podle zákona o potravinách a 
tabákových výrobcích [§ 3 17 odst. 1 písm. h) ve spojení s 
§ 17f písm. a)] je pro provozovatele potravinářského 
podniku stanovena horní hranice pokuty na 1 000 000 Kč. 
Také podle veterinárního zákona je právnická či 
podnikající fyzická osoba, která mj. vykonává některou z 
činností bez podání oznámení, trestána pokutou do výše 
1 000 000 Kč [§ 72 odst. 1 písm. l) ve spojení s § 72 odst. 

Akceptováno 
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3 písm. c)]. Domníváme se, že není důvod, aby pro 
obdobné subjekty přestupku, který spočívá v porušení 
obdobné povinnosti vůči státní správě, byla stanovena 
rozdílná maximální výše pokuty a byla ohrožena zásada, že 
v obdobných případech se při rozhodování postupuje tak, 
aby nevznikaly nedůvodné rozdíly. Upozorňujeme 
zároveň, že dosud byla nenovelizovaná skutková podstata 
trestána podle § 92f odst. 6 písm. f), tedy do 50 000 Kč. 
Ani rozšíření skutkové podstaty o skutek neoznámení o 
ukončení provozu stravovací služby neodůvodňuje takové 
skokové navýšení maximální hranice výše pokuty. 
Navrhujeme tedy, aby novelizovaná skutková podstata 
podle § 92f odst. 4 písm. a) bod 10 byla zahrnuta do § 92f 
odst. 6 písm. c). 
 

 2. K Části první, Čl. I.  bodu 100 (§ 94 odst. 4) 
Důvodová zpráva opomíjí, že do § 94 odst. 4 byl nově 
zařazen odkaz na § 84 odst. 1 písm. b). Tím by bylo nově 
umožněno bez předchozího správního řízení pozastavit 
výkon činnosti, pokud při ní byly porušeny povinnosti 
v ochraně veřejného zdraví. Jelikož pozastavení činnosti je 
silným zásahem do práv provozovatele takové činnosti, 
nejeví se spravedlivým upřít jí práva, které jí jako 
účastníkovi řízení nabízí správní řád. Doporučujeme tedy 
ustanovení § 84 odst. 1 písm. b) z textu § 94 odst. 4 
vypustit. 
 

Akceptováno 
Novelizační bod zrušen. 
 

 3. Obecně k materiálu  
Doporučujeme provést celkovou revizi a korekturu textu ze 
strany zpracovatele, materiál obsahuje řadu překlepů a 
formulačních nedostatků, např.:  
V textu předkládací zprávy na str. 2 první odrážka 
popisující úpravy vyplývající z dosavadních zkušeností 
z aplikační praxe má být uvedeno „"zjednodušení 

Akceptováno 
 
Předkládací zpráva str. 2: 
„zjednodušení legislativních požadavků na prodejce 
použitého zboží, a to zejména kojeneckého a dětského 
oblečení a obuvi pro děti do 3 let,“ 
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legislativních požadavků na prodejce použitého zboží, a to 
zejména kojeneckého a dětského oblečení a obuvi pro děti 
do  3 let".  
 V textu důvodové zprávy na  str. 16 odst. 5 věta druhá má 
být uvedeno " ....ze zákona č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví 
lidu " a na str. 16 odst. 7 věta první má být 
uvedeno".....1.4.2012, poslední úpravy do  stávajícího 
stavu byly provedeny...) 
 

Důvodová zpráva str. 16: 
„Struktura zákona o ochraně veřejného zdraví již od své 
účinnosti přejala ochranu zdraví zaměstnanců. Filosofie 
ochrany zdraví zaměstnanců v zákoně o ochraně veřejného 
zdraví okrajově vychází ze zákona č. 20/1966 Sb., o péči o 
zdraví lidu.  
Zákon o specifických zdravotních službách nabyl účinnosti 
1. 4. 2012, poslední úpravy do stávajícího stavu byly 
provedeny…“. 

 4. K návrhu usnesení vlády 
Vzhledem k tomu, že na  v Důvodové zprávě (str. 23 bod 
11.) předkladatel navrhuje a odůvodňuje, aby Poslanecká 
sněmovna vyslovila s návrhem souhlas již v prvním čtení, 
domníváme se, že by tento přístup měl být odpovídajícím 
způsobem zachycen rovněž v návrhu textu Usnesení vlády. 
 

Akceptováno jinak.  
Bod 11 byl z důvodové zprávy odstraněn. 

 Legislativně-technické připomínky 
1. Doporučujeme v Části první, Čl. I. sloučit body 6., 

7., 8., 9., týkající se jednoho ustanovení § 8 odst. 3 
a dále sloučit body 40., 41., 42. vzhledem k tomu, 
že se v tomto případě stejný text nahrazuje stejným 
textem. 
 

Akceptováno částečně/jinak 
 
Písmena jsou samostatná ustanovení, body 6 – 9 tak sloučit 
nelze. Body 40 – 42 upraveny jinak. 

 2. Doporučujeme v souladu s Legislativními pravidly 
vlády (čl. 58) použít místo výrazu „se doplňuje“ 
výraz „se vkládá“, a to u bodů 30., 91. v Části 
první, Čl. I.  
 

Akceptováno 

 3. V Části třetí, Čl. IV, bod 5. doporučujeme vyjádřit 
změnu ustanovení slovy: „…se slova „nebo d)“ 
nahrazují textem „d), e), f), g).“ 

Akceptováno jinak.  
Novelizační bod byl zrušen. 

 4. V Části třetí, Čl. IV, bod 6. nejedná se o § 90 odst. 
6 písm. e), ale o odst. 7. 

Akceptováno jinak.  
V návaznosti na připomínkové řízení byl novelizační bod 
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 zrušen. 
 5. Upozorňujeme, že v mnoha případech nesouhlasí 

text Platného znění s vyznačenými změnami 
s textem návrhu zákona, a to např. v Části první, Čl. 
I. bodě 6., 10., 20., 33., 34., 35., 40., 41., 42., 60. 
 

Akceptováno 
Text zrevidován. 

 6. Upozorňujeme, že v Části první, čl. I. je třeba mezi 
body 59. a 60. doplnit novelizační bod ve znění: 
V § 86 odst. 1 se ve větě druhé za slova 
“příspěvkovými organizacemi” vkládají slova „, 
pro účely výkonu státního zdravotního dozoru jsou 
považovány za úřední laboratoře”. 

Akceptováno jinak 
Odstraněno z plného znění zákona. Jedná se o bod, který byl 
z novely vypuštěn, ale omylem zůstal v plném znění. 
 
 
 

 7. Dále upozorňujeme, že v platném znění chybí nová 
poznámka pod čarou č. 27. (Část třetí, Čl. IV, bod 
2.). 

Akceptováno 
Poznámka pod čarou č. 27 doplněna do platného znění. 

 12. K Důvodové zprávě 
Upozorňujeme, že v textu Důvodové zprávy je řada 
překlepů (k Části první, Čl. I. bodu 31. v první větě má být 
místo „vyhlášky“ uvedeno „zákona“) a chybných či 
chybějících interpunkčních znamének. 
K samotnému odůvodnění uvádíme, že spojováním 
různých novelizačních bodů k jednomu textu odůvodnění 
vznikly nepřesnosti a často je odůvodnění pro čtenáře 
zmatečné, např. k bodům 25, 26, a 28, k bodům 85, 86, 90, 
93. Některé body pak nejsou odůvodněny vůbec, např. bod 
39., 81., 88. Případně je pod označením bodu odůvodňován 
bod jiný (označeno k bodu 91 odůvodňuje bod 94., 
označeno k bodu 94 odůvodňuje bod 97.) 

 

Akceptováno 
Pro přehlednost jsou jednotlivé novelizační body opatřeny 
vlastním odůvodněním. 

 K odůvodnění bodu 14 – Doporučujeme zvážit 
argumentaci, že vyhláška č. 268/209 Sb., o technických 
požadavcích na stavby obsahuje toliko požadavek napojení 
staveb na vodní zdroj nebo vodovod pro veřejnou potřebu, 

 Akceptováno. Odůvodnění upraveno. 
 
Důvodová zpráva, Bod 14 
Návrhem se zohledňují provozovny (ubytovny) stavebně 
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a proto je nutné požadavek obsažený v zákonném přepisu 
(zajištění tekoucí teplé a pitné vody v ubytovacích 
jednotkách) zmírnit. Máme za to, že Ministerstvo 
zdravotnictví je tím, kdo určuje, co je ze zdravotního 
hlediska správné, a pokud není zajištění tekoucí teplé a 
pitné vody v ubytovacích jednotkách podstatné, má 
předkladatel tuto změnu odůvodnit věcně. Argumentaci 
tím, že se zákon dává do souladu s vyhláškou (tedy 
s předpisem nižší právní síly) nepovažujeme za vhodně 
zvolenou. 

vyhovující, ale nevybavené rozvody vody až do jednotlivých 
pokojů. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební 
zákon) a prováděcí předpis vyhláška č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů, v § 6 odst. 1 stanoví, že stavby podle druhu a 
potřeby musí být napojeny na vodní zdroj nebo vodovod 
pro veřejnou potřebu a rozvod vody pro hašení požárů 
a zařízení pro zneškodňování odpadních vod, sítě potřebných 
energií a na sítě elektronických komunikací. Ustanovení § 
21a, požadující zajištění tekoucí pitné a teplé vody v 
ubytovacích jednotkách jde nad rámec požadavků stavebních 
předpisů a diskriminuje provozovny (ubytovny) stavebně 
vyhovující, ale nevybavené rozvody vody až do jednotlivých 
pokojů. Pitná voda (tj. určená k přímému požívání nebo 
přípravě jídla) nemusí být podmínkou k očistě těla. Pro tyto 
účely vyhovuje i voda tzv. zdravotně zabezpečená, ale 
v některých ukazatelích s mezní hodnotou (chemických nebo 
fyzikálních) nevyhovujících jakosti vody pitné. Na používání 
takové vody pamatuje zákon o ochraně veřejného zdraví 
v ustanoveních § 21 pro činnosti epidemiologicky závažné. 
V těchto případech lze pitnou vodu (k pitným účelům) 
zajistit i jiným způsobem, např. balenou vodou.  
Pokud objekt není napojen na veřejný vodovod, kdy za 
kvalitu vody odpovídá jeho provozovatel a používá vlastní 
zdroj vody, je provozovatel takového objektu osobou podle § 
3, odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví, tj. je výrobcem 
(dodavatelem) pitné vody a vztahují se na něj obdobné 
povinnosti jako na provozovatele veřejného vodovodu. 
Zdravotně nezávadná a teplá voda k očistě musí být 
v objektu k dispozici, ale není nezbytné, aby to bylo i 
v pokojích za cenu přebudování vodoinstalace (kde je veden 
vodovod, musí být i kanalizace). Požadavek na zajištění 
tekoucí pitné vody a teplé vody v ubytovacích jednotkách 
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nemá ze zdravotního hlediska opodstatnění a nutí 
provozovatele stavebně vyhovujících objektů k dodatečným 
a nákladným úpravám nebo k omezení poskytovaných 
služeb. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. K bodu 10, poznámce pod čarou 92 
Upozorňujeme na chybu v čísle zákona o poskytování 
služby péče o dítě v dětské skupině a o změně 
souvisejících zákonů. Jde o zákon č. 247/2014 Sb., nikoliv 
č. 274/2014 Sb. 

Akceptováno 
 

 2. K bodům 23 – 28 
Požadujeme sjednotit terminologii při užívání pojmů 
„rizikový faktor“ a „faktor“. 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále 
jen „zákon“) porůznu užívá a směšuje pojmy „rizikový 
faktor“ a „faktor“, čímž zavádí právní nejistotu při výkladu 
jednotlivých ustanovení. Předkládaná novela v tomto 
trendu pokračuje, když například podle novelizačního bodu 
č. 23 doplňuje do § 37 odst. 2 věty první „rizikové 
faktory“, zatímco do věty třetí a čtvrté pouze „faktory“. 
Bez ohledu na provázanost s ostatní legislativou již samo 
nerespektování jednotného pojmosloví působí zavádějícím 
dojmem, když vyvolává tendenci k odlišnému výkladu 
obou pojmů. 
Právní předpisy týkající se ochrany zdraví při práci v tomto 
směru užívají pojem „rizikové faktory“, viz zákon č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy, nebo jeho prováděcí předpis, nařízení vlády č. 
361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci.  
Při striktním výkladu by pak pouhý pojem „faktor“ 
existující současně vedle pojmu „rizikový faktor“ nemohl 

Akceptováno. 
Došlo k úpravě terminologie v novelizačních bodech i 
platném znění. 
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být vykládán ve smyslu citovaných předpisů, a ony 
„faktory“ ve smyslu zákona by prakticky neměly jakoukoli 
právní oporu. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
 3. K bodu 28, § 38 odst. 2 

Předkládané doplnění ustanovení § 38 odst. 2 působí 
zmatečně, neboť prakticky kopíruje postup podle odst. 1, 
tj. umožňuje zařadit práci s rizikovými faktory fyzická 
zátěž a pracovní poloha do kategorie druhé a vyšší jen na 
základě měření provedeného subjektem s autorizací. Dle 
našeho názoru se tento postup neodlišuje od odst. 1, který 
je obecně platný pro všechny rizikové faktory. 
Doporučujeme ustanovení upřesnit nebo doplnit a zpřesnit 
důvodovou zprávu, protože tato  
v zásadě poukazuje pouze na potřebu dílčího hodnocení v 
rámci procesu kategorizace. Vzhledem k tomu, že 
Vězeňská služba ČR je zaměstnavatelem pro vězněné 
osoby a odpovídá za identifikaci možných rizik, je 
nezbytné, aby formulace právního předpisu byla 
jednoznačná. 

 

Akceptováno.  
Došlo k přeformulování předmětného ustanovení. 
 
Vysvětlení:  
Ustanovením § 38 odst. 2, novelizačním bodem č. 28 je 
navrhován specifický postup proti odstavci 1, a to výhradně 
pro rizikový faktor fyzická zátěž a pracovní poloha tím, že je 
předána další možnost objektivizace rizikového faktoru. 
Odstavec 1 umožňuje výhradně měření nebo vyšetření pro 
všechny rizikové faktory. Oproti tomu odstavec 2 umožňuje 
vyjma měření a vyšetření nově i odborné hodnocení, ale 
pouze pro rizikový faktor fyzická zátěž a pracovní poloha.     

 4. K § 39 odst. 1 
Nad rámec návrhu doporučujeme definovat pojem „jiné 
nemoci související s prací“. Platný právní řád vychází ve 
vztahu k onemocněním vzniklým v příčinné souvislosti s 
prací z pojmu „nemoc z povolání“ eventuálně „podezření z 
nemoci z povolání“, čili obsah „jiných nemocí 
souvisejících s prací“ není vůbec zřejmý. 

 

Neakceptováno.  
Odůvodnění: jedná se o sumární označení. Problematika 
nemocí z povolání vyžaduje komplexní zásahy a v danou 
dobu není předmětem navrhovaných změn. 

 5. K hlavě III, dílu 3 
Nad rámec návrhu doporučujeme vložit nové ustanovení, 
které zní: 
„Rozhodne-li orgán ochrany veřejného zdraví o druhu a 

Neakceptováno. 
  
Připomínka je nad rámec novely.    
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provedení protiepidemických opatření, jsou právnické nebo 
fyzické osoby provozující ubytovací zařízení, v nichž se 
nachází osoby, vůči nimž rozhodnutí směřuje, povinny 
vytvořit podmínky k naplňování uložených opatření.“ 
Požadavek na doplnění platného znění zákona nad rámec 
novelizačních bodů reaguje na opakující se situaci, kdy 
orgán ochrany veřejného zdraví nařídí fyzickým osobám 
plnění určitých režimových opatření, avšak tyto nejsou 
schopny je bez součinnosti věznice naplňovat. Věznice 
samozřejmě opatření realizuje, avšak mnohdy je nutné 
vynaložit za tímto účelem prostředky ze státního rozpočtu. 
Z tohoto důvodu doporučujeme, aby do zákona byla 
zapracována právní opora, která by takový výdaj 
legalizovala, a nemohlo následně dojít k tomu, že takto 
vynaložené prostředky budou označeny za neoprávněný 
výdaj ze státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že s tímto 
problémem se mohou potýkat i jiné organizace, nežli 
Vězeňská služba ČR, navrhujeme co možná nejobecnější 
formulaci. 

 6. K důvodové zprávě 
V bodě 6 obecné části důvodové zprávy se uvádí, že 
„právní oblast, která je předmětem návrhu, není 
upravována mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána“. S tímto nesouhlasíme; předkladatel 
zcela opomíjí, že úprava na úseku zdravotnictví vyvolává 
otázky na poli práva na soukromý život (zásahy do tělesné 
integrity, osobní údaje, znečištění životního prostředí a 
dopad na lidské zdraví nebo na kvalitu života atd. – článek 
8 Evropské úmluvy o lidských právech), ale nezřídka 
dopadá třeba také na pokojné užívání vlastnictví (třeba 
ochrana před hlukem může mít vliv na cenu nemovitostí 
určených k bydlení nebo k rekreaci – článek 1 Protokolu č. 
1 k Úmluvě), ale i na jiná práva, například právní úprava 
očkování, jak je patrné ze stížností podaných k 

Akceptováno 
 
Znění bodu 6 důvodové zprávy: 
Ratifikované mezinárodní úmluvy Mezinárodní organizace 
práce, kterými je Česká republika vázána, nejsou 
novelizačními body dotčeny. Úpravy navržené novelou 
zákona o ochraně veřejného zdraví se dotýkají Evropské 
úmluvy o lidských právech v oblasti soukromého života 
(zásahy do tělesné integrity, osobní údaje, znečištění 
životního prostředí a dopad na lidské zdraví nebo na kvalitu 
života – článek 8 Evropské úmluvy o lidských právech), 
užívání vlastnictví (článek 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě),   
svobody vyznání (článek 9 Úmluvy) nebo práva na vzdělání 
(článek 2 Protokolu č. 1 k Úmluvě) a nejsou s ní v rozporu. 
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Evropskému soudu pro lidská práva, má vztah také ke 
svobodě vyznání (článek 9 Úmluvy) nebo k právu na 
vzdělání (článek 2 Protokolu č. 1 k Úmluvě). 
Doporučujeme část důvodové zprávy týkající se souladu 
s mezinárodními smlouvami ve smyslu shora uvedené 
připomínky dopracovat. 
 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínky: 
1. Předkladatel navrhuje, aby Poslanecká sněmovna 

vyslovila s návrhem souhlas již v 1. čtení. Tento 
návrh není zdůvodněn, požadujeme doplnit. K 
dopadům překladatel uvádí nesrozumitelně 
formulovaný text, ze kterého lze tušit, že finanční 
dopad bude spočívat ve zvýšených nákladech na 
výkon státního zdravotního dozoru, a to cca 300 
000 Kč ročně. Zvýšená kontrolní opatření v oblasti 
jakosti vodních ploch by se měla dle předkladatele 
pozitivně projevit na zdraví koupajících se osob a 
přinést tak eventuálně úspory v systému veřejného 
zdravotního pojištění. Požadujeme uvést, z jakých 
zdrojů budou zvýšené náklady pokryty a doplnit 
alespoň předpoklad úspor v systému veřejného 
zdravotního pojištění. V případě snížení finančních 
nákladů při hodnocení vlivu vybraných faktorů na 
vykonávanou práci, kdy je předpoklad úspor pro 
zaměstnavatele v řádu tisíců korun v rámci jednoho 
procesu hodnocení, požadujeme doplnit, zda se 
jedná o příjmy veřejných rozpočtů a jejich 
předpokládanou výši. 

 

Akceptováno jinak. Text bodu 11 „souhlas v 1. čtení“ 
vypuštěn. 
 
Uvedená částka 300.000,- je pouze odhadem částky na 
laboratorní vyšetření na základě znalostí současné situace; ve 
fázi návrhu nelze přesný výčet stanovit, vzhledem k 
variabilitě – počet zasažených lokalit, účinnost realizace 
nápravných opatření. Zvýšené finanční náklady budou kryty 
v rámci výdajových nákladů z kapitoly Ministerstva 
zdravotnictví pro státní zdravotní dozor KHS.  
Bude-li eliminován vliv cerkárií na lidský organismus a 
nedojde k rozvoji cerkáriové dermatitidy, dojde tím i k 
úsporám v oblasti úhrad potřebné léčebné péče. 
V současnosti je možné cerkáriovou dermatitidu v případě 
léčby vykazovat pod několika kódy zdravotních výkonů 
v rámci veřejného zdravotního pojištění, proto nelze roční 
náklady na léčbu této choroby odhadnout z dat, která by byla 
poskytnuta pojišťovnami, a tak nelze ani odhadnout roční 
úspory v oblasti úhrad léčebné péče.   
 
Finanční úspory jsou očekávány zejména u podnikatelských 
subjektů provádějící hodnocení rizik fyziologických faktorů. 
Hodnocení rizik je financováno přímo ze zdrojů 
zaměstnavatele. Mezi těmito subjekty mohou být i státní 
organizace. Nepředpokládá se přímý vliv na příjmy 
veřejných rozpočtů. Obecně předpokládáme v oblasti 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci snížení nákladů na 
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objektivizaci rizikového faktoru lokální svalová zátěž.  
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 Doporučující připomínky: 
Čl. I K úvodní větě: 
Podle čl. 64 odst. 2 LPV je nutno uvést všechny novely, 
které novelizovaly zákon č. 258/2000 Sb. Z tohoto důvodu 
je zapotřebí provést revizi úvodní věty (např. chybí zákon 
č. 252/2014 Sb., zákon č. 82/2015 Sb.) 
 

Akceptováno 

 K bodu 2 
Podle našeho názoru formulace, že „znečištěním vody se 
rozumí výskyt biologických ukazatelů jakosti vod“ 
neodpovídá důvodové zprávě, kde se mluví o zvýšeném 
výskytu mnohobuněčných bezobratlých parazitických 
organismů. Doporučujeme formulovat vhodněji. 
 

Akceptováno. 
Přeformulováno. 
 

 K bodu 9 
Upozorňujeme, že některé typy zotavovacích akcí (stanové 
tábory spolků typu Junák, Pionýr apod.) se konají v 
místech, kde není ani pevná linka ani signál mobilního 
operátora, popř. zde není zdroj elektrické energie, který by 
mohl sloužit pro dobíjení mobilních telefonů. V těchto 
případech postrádá uvedení telefonního čísla osoby 
přítomné v místě konání smysl. 
 

Vysvětleno. 
 
Navrhovaná právní úprava vychází z požadavku Hasičského 
záchranného sboru ČR na poskytnutí údajů, které jsou 
nezbytné pro jejich rychlý zásah v místě konání akcí 
v případě řešení mimořádných situací, které ve svém 
důsledku mohou ohrožovat zdraví a životy účastníků akcí.  
Uvedená povinnost se vztahuje na akce, které podléhají 
v souladu s § 8 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví 
ohlašovací povinnosti u místně příslušné krajské hygienické 
stanice. 
Pokud tábory spolků typu Junák, Pionýr apod. nenaplňují 
definici zotavovací akce, pak se na ně navrhovaná právní 
úprava nevztahuje. 

 K bodu 10 : 
V textu poznámky pod čarou č. 92 je uveden chybně zákon 

Akceptováno. 
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č. 274/2014 Sb. Správně má být uveden zákon č. 247/2014 
Sb., – nutno upravit. 
 

 K bodu 15 : 
Pod textem tohoto ustanovení je podle přílohy č. 5 čl. II 
odst. 1 LPV uvedeno identifikační číslo (CELEX) 
příslušného předpisu EU. Avšak příslušný text 
implementace tohoto předpisu jeho podtržením chybí – 
nutno doplnit. 
 

Akceptováno. 

 K bodu 18 : 
Text „V § 26 odst. 1“ je nutno nahradit slovy „V § 26 
úvodní části ustanovení odstavce 1“. 
 

Akceptováno jinak. 
V návaznosti na připomínkové řízení byl novelizační bod 
zrušen. 

 K bodu 20 
Dáváme k uvážení, zda je nutné i v případě ukončení 
činnosti požadovat, aby tato skutečnost byla orgánu 
ochrany veřejného zdraví oznámena nejpozději v den, kdy 
nastala. V tomto případě by podle našeho názoru 
postačovalo oznámení např. ve lhůtě do 10 dnů po 
ukončení činnosti. 
 

Akceptováno 
 

 K bodu 28 : 
Text poznámky pod čarou č. 94 je nutno od předchozího 
textu oddělit čarou. 
 

Akceptováno 

 K bodu 29 až 39 : 
Vzhledem k rozsahu změn prováděných v § 44a 
doporučujeme toto ustanovení kompletně reformulovat a 
následující body odpovídajícím způsobem přečíslovat. V § 
44 odst. 4 pak doporučujeme zvážit členění pomocí písmen 
– jako souvislý text se ustanovení nejeví příliš přehledné a 
srozumitelné. 
 

Akceptováno jinak.  
Navrhovanými změnami dochází zejména k úpravě 
terminologie a legislativních zkratek, které již neodpovídají 
terminologii užívané přímo použitelnými právními přepisy. 
V návaznosti na připomínkové řízení došlo k výrazné úpravě 
návrhu, kdy valná většina odstavců je plně či částečně 
navržena k úpravě.    
Jsme toho názoru, že pro lepší orientaci v jednotlivých 
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ustanoveních, a to jak laickou, tak odbornou veřejností je 
vhodné zachovat současnou strukturu § 44a a §44b. 

 K bodu 46 : 
Doporučujeme za text „V § 61 odst. 3“ vložit slova „větě 
první“.  
 

Akceptováno jinak. 
 

 K bodu 56 : 
Slovo „slova“ je nutno nahradit slovem „text“ a slovo 
„slovy“ je nutno nahradit slovem „textem“. 
 

Neakceptováno. 
 
Text obsahuje slovo „a“ (viz čl. 57 odst. 3 Legislativních 
pravidel vlády). 
 

 K bodu 57 : 
Slovo „větě“ je nutno nahradit slovy „části ustanovení“ 
 

Akceptováno 

 K bodu 58  
Slovo „doplňují“ je nutno nahradit slovem „vkládají“ 
 

Akceptováno 

 K bodu 60  
V navrhovaném § 87 odst. 3 věta první je použito slovo 
„ustavená“. Požadujeme buď slovo „ustavená“ nahradit 
slovem „určená“, anebo v důvodové zprávě vysvětlit, co je 
použitím tohoto slova myšleno.“ 
 

Vysvětleno 
Je použit pojem občanského zákoníku, podle něhož se 
právnická osoba „ustavuje“ (ve smyslu „zakládá“ – viz § 122 
OZ). Ministerstvo zdravotnictví takto v minulosti ustavilo 
právnické osoby - příspěvkové organizace, z nichž nyní 
některou bude moci určit národní referenční laboratoří. 

 K bodu 71 : 
Text „V § 92b odst. 5“ je nutno nahradit slovy „V § 92b 
úvodní části ustanovení odstavce 5“. 
 

Akceptováno 

 Část třetí Čl. IV K bodu 1 : 
V textu § 54 nového odstavce 4 je uveden odkaz na novou 
poznámku pod čarou č. 28. Avšak pod textem tohoto 
nového odstavce 4 není text této nové poznámky pod čarou 
č. 28 uveden (a doplnění poznámky pod čarou 
nezohledňuje ani úvodní věta) – nutno doplnit.  
Současně doporučujeme zvážit, zda by namísto odkazu na 

Akceptováno jinak.  
MZ preferuje volbu odkazu prostřednictvím „jiný právní 
předpis“, aby byla zachována konzistence přístupu napříč 
celým právním předpisem. Odkaz na poznámku pod čarou 
č. 28 byl v návaznosti na připomínkové řízení odstraněn. 
Současně byl odstraněn i novelizační bod 7.  
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„jiný právní předpis“ nebylo vhodnější použít odkaz 
normativní (zřejmě „podle zákona upravujícího ochranu 
veřejného zdraví“). Tato připomínka platí i pro bod 7 (§ 
92odst. d)) 
 

 K bodu 6 : 
Text „V § 90 odst. 6“ je nutno nahradit textem „V § 90 
odst. 7“. 
 

Akceptováno jinak. 
V návaznosti na připomínkové řízení byl novelizační bod 
zrušen. 

 K bodu 7: 
Pokud nebude akceptována naše připomínka k nahrazení 
nenormativního odkazu odkazem normativním, je třeba v 
zájmu terminologické jednoty v navrhovaném textu § 92 
odst. d) slovo „zvláštního“ nahradit slovem „jiného“. 
 

Akceptováno jinak. 
V návaznosti na připomínkové řízení byl novelizační bod 
zrušen. 

 Část čtvrtá Čl. V K úvodní větě  
Podle čl. 65 odst. 2 LPV je nutno uvést jen ty novely 
zákona, které novelizovaly ustanovení § 23 odst. 3 zákona 
č. 634/1992 Sb., a jejichž znění je platné. Z tohoto důvodu 
je zapotřebí provést revizi úvodní věty a např. zákon č. 
188/2015 Sb. vypustit, protože ten toto ustanovení 
nenovelizoval. 
 

Akceptováno 

 Část pátá 
U odložené účinnosti a u účinnosti stanovené dnem 
vyhlášení je třeba doplnit, že se jedná o body v čl. I. 
 

Akceptováno 

 Obecně po formální stránce  
Upozorňujeme, že předkládací zprávu do meziresortního 
připomínkového řízení je nutno po jeho ukončení doplnit o 
informaci o jeho průběhu a výsledcích. Dále je nutno do 
obsahu obálky pro Jednání vlády doplnit další bod 
„Vypořádání meziresortního připomínkového řízení“. 

Akceptováno 
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Ministerstvo vnitra Zásadní připomínky: 
Obecně: 
 Požadujeme řádně odůvodnit navržená zákonná 
rozpětí pokut za nově zaváděné přestupky. Například v 
zákoně o ochraně veřejného zdraví jde o přestupky podle 
§ 92a odst. 3 písm. d), § 92f odst. 4 písm. a) bodu 10, § 
92h odst. 7 písm. g) až i) a § 92h odst. 9; v zákoně o 
specifických zdravotních službách se jedná o přestupky 
podle § 90 odst. 4 písm. f) až h).  

V důvodové zprávě je předmětná problematika 
řešena buď zcela nedostatečně („Výše navržené maximální 
pokuty odpovídá závažnosti nesplnění právních 
povinností.“, viz text k čl. I bodu 68), anebo vůbec (viz 
např. text k čl. I bodům 78 a 79). Podle bodu 2.5 Zásad 
tvorby právní úpravy přestupků, schválených usnesením 
vlády č. 498 ze dne 31. 7. 2018 (dále jen „Zásady“), ve 
zvláštní části důvodové zprávy předkladatel souhrnně 
odůvodní přiměřenost jím navržených druhů a zákonných 
rozpětí správních trestů za přestupky. Zvláště se zaměří na 
porovnání přestupků, pro které je v daném konkrétním 
zákoně (popř. v dané oblasti veřejné správy) zakotven 
stejný druh a rozpětí správního trestu. Dále např. vysvětlí, 
že určitý přestupek (nebo skupina přestupků) je postihován 
ve srovnání s jinými přestupky přísněji, protože způsobuje 
závažnější následek (poškozuje životní prostředí, vede k 
získání většího majetkového prospěchu pachatele), má 
poruchový charakter, případně vykazuje jiný znak 
zvyšující jeho typovou závažnost. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno.  
Upraveno dle návrhu Ministerstva zemědělství. 
78. V §92f odst. 6 písm. c) se slova „nebo 9“ nahrazují 
textem „, 9 nebo 10“. 
K bodům 78, 79 
Jedná se o legislativně technickou úpravu v návaznosti 
na doplněný přestupek podle § 92f odst. 4 písm. a) bod 10. 
V případě, že provozovatel potravinářského podniku 
provozující stravovací služby nepodá oznámení o zahájení 
nebo významné změně činnosti nebo ukončení provozu 
místně příslušné krajské hygienické stanici, navrhuje se 
maximální výše pokuty 1 000 000 Kč. Výše maximální 
pokuty byla navržena v souladu s porušením obdobné 
oznamovací povinnosti podle zákona o potravinách a 
tabákových výrobcích [§ 3 17 odst. 1 písm. h) ve spojení s § 
17f písm. a)], kdy je pro provozovatele potravinářského 
podniku stanovena horní hranice pokuty na 1 000 000 Kč. 
Také podle veterinárního zákona je právnická či podnikající 
fyzická osoba, která mj. vykonává některou z činností bez 
podání oznámení, trestána pokutou do výše 1 000 000 Kč 
[§ 72 odst. 1 písm. l) ve spojení s § 72 odst. 3 písm. c)].  
 
Akceptováno.  
V důvodové zprávě je každý novelizační bod upraven 
vlastním odůvodněním a to včetně vysvětlení rozpětí pokut. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 K čl. I bodu 61 – k § 88 odst. 9 zákona č. 258/2000 Sb.: 
 Upozorňujeme, že kontrolní řád upravuje oprávnění 
kontrolujícího provádět kontrolní nákup a právo odebírat 
vzorky [srov. § 8 písm. b) kontrolního řádu]. Předmětné 

Akceptováno.  
Upraveno dle návrhu Úřadu vlády. Jedná se o odchylku od 
obecné právní úpravy kontrolního řádu, a to ve smyslu 
způsobu zahájení kontroly, proto byl doplněn § 88 odst. 2 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBC5EU97X)



Stránka 18 (celkem 138) 

ustanovení by tedy mohlo představovat duplicitní právní 
úpravu. Požadujeme vyjasnit, zda navržená dikce 
ustanovení § 88 odst. 9 představuje úkony předcházející 
kontrole ve smyslu § 3 kontrolního řádu, nebo způsob 
zahájení kontroly podle § 5 odst. 2 písm. c) kontrolního 
řádu, či zvláštní kontrolní oprávnění odchylující se od 
obecné právní úpravy kontrolního řádu. Alespoň 
v důvodové zprávě je nutné uvést vztah daných předpisů. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

zákona č. 258/2000 Sb., kde jsou vyjmenovány specifické 
způsoby zahájení kontroly, a byla doplněna důvodová 
zpráva. 
„K bodu 60a a 61 
Navržený text provádí implementaci článku 36 odstavec 1 a 
2 nařízení (EU) č. 2017/625. Požadavkem nařízení je pro 
účely úředních kontrol obchodu, který se uskutečňuje 
prostřednictvím internetu nebo jiných prostředků na dálku, 
možnost získat vzorky, které mohou být analyzovány nebo 
ověřeny z hlediska souladu s legislativou v rámci státního 
zdravotního dozoru, prostřednictvím koupě. Jedná se o 
odchylku od obecné právní úpravy kontrolního řádu, a to ve 
smyslu způsobu zahájení kontroly, proto byl také doplněn § 
88 odst. 2 zákona, kde jsou vyjmenovány specifické způsoby 
zahájení kontroly, o prodej výrobků nebo pokrmů 
komunikačními prostředky na dálku.“. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 K čl. I bodu 78 – k § 92f odst. 6 písm. a) zákona č. 
258/2000 Sb.: 
 Navržené ustanovení zakotvuje horní hranici sazby 
pokuty v souvislosti s nově zaváděnou skutkovou 
podstatou přestupku spočívající v „nepodání oznámení o 
ukončení provozu stravovací služby“. K problematice 
odůvodnění navržených zákonných rozpětí pokut za nově 
zaváděné přestupky odkazujeme na obecnou zásadní 
připomínku.  

Mimo to však daným ustanovením došlo k 
razantnímu zvýšení horní hranice sazby pokuty u stávající 
skutkové podstaty přestupku spočívající v „nepodání 
oznámení o zahájení nebo významné změně činnosti“, a to 
z 50.000 Kč na 3.000.000 Kč. Rovněž v tomto případě 
zcela postrádáme v důvodové zprávě hodnocení 

Akceptováno.  
Upraveno dle návrhu Ministerstva zemědělství. Důvodová 
zpráva doplněna. 
 
K bodům 78, 79 
Jedná se o legislativně technickou úpravu v návaznosti 
na doplněný přestupek podle § 92f odst. 4 písm. a) bod 10. 
V případě, že provozovatel potravinářského podniku 
provozující stravovací služby nepodá oznámení o zahájení 
nebo významné změně činnosti nebo ukončení provozu 
místně příslušné krajské hygienické stanici, navrhuje se 
maximální výše pokuty 1 000 000 Kč. Výše maximální 
pokuty byla navržena v souladu s porušením obdobné 
oznamovací povinnosti podle zákona o potravinách a 
tabákových výrobcích [§ 3 17 odst. 1 písm. h) ve spojení s § 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBC5EU97X)



Stránka 19 (celkem 138) 

přiměřenosti navrženého zákonného rozpětí pokuty v 
souladu s bodem 2.5 Zásad. V dané souvislosti jsou 
relevantní zejména následující hlediska: 

- pokuty nesmí být nepřiměřeně vysoké; stanovení 
vysoké horní hranice sazby pokuty bez dalšího 
neznamená větší odstrašující účinek správního 
trestu, zakotvení takových pokut, které v praxi 
stejně nebudou s vysokou pravděpodobností 
ukládány, není efektivní, 

- stanovení příliš velkého rozpětí sazby pokuty (např. 
od 0 Kč do X milionů Kč) není přípustné, neboť 
dostatečně nevypovídá o typové závažnosti 
přestupku a ponechává nadměrný prostor pro 
správní uvážení, 

- v rámci posouzení typové závažnosti přestupku 
předkladatel zhodnotí, zda porušení určité 
povinnosti může typicky vést k významnému 
narušení nebo ohrožení výkonu veřejné správy 
anebo zda má postihovat spíše „formální“ 
pochybení (viz různé evidenční, ohlašovací a 
podobné povinnosti), 

- má-li dojít ke zvýšení horní hranice sazby pokuty 
za přestupek, předkladatel uvede například s 
využitím údajů z úřední evidence, kterou sám vede, 
v jaké konkrétní výši byla podle stávající praxe 
pokuta ukládána, zejména v kolika případech byla 
pokuta uložena na samé horní hranici, nebo těsně 
pod ní, ve vztahu k celkovému počtu projednaných 
přestupků. 
Bez bližšího zdůvodnění ze strany předkladatele se 

navržená horní hranice sazby pokuty (na šedesátinásobek 
současné částky) jeví jako nepřiměřená. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.  
 

17f písm. a)], kdy je pro provozovatele potravinářského 
podniku stanovena horní hranice pokuty na 1 000 000 Kč. 
Také podle veterinárního zákona je právnická či podnikající 
fyzická osoba, která mj. vykonává některou z činností bez 
podání oznámení, trestána pokutou do výše 1 000 000 Kč 
[§ 72 odst. 1 písm. l) ve spojení s § 72 odst. 3 písm. c)].  
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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 K čl. I bodu 84 – k § 92h odst. 7 písm. h) zákona č. 
258/2000 Sb.: 
1. Použitou formulaci nepovažujeme za srozumitelnou. 

Požadujeme slova „sdělit“ a „poskytnout“ nahradit 
slovy „nesdělí“ a „neposkytne“ (pro uvedené znění 
svědčí rovněž text důvodové zprávy: „Zaměstnavatel 
… neumožní osobám pověřeným poskytovatelem 
pracovnělékařských služeb vstup na své pracoviště a 
nesdělí jim informace nebo neposkytne dokumentaci.“).  

2. Požadujeme dále v ustanovení upřesnit, o jaký druh 
informací a dokumentace se v dané věci jedná (např. 
informace a dokumentace o pracovnělékařských 
službách). 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.  
 

Akceptováno jinak. 
V návaznosti na připomínkové řízení byl novelizační bod 
zrušen.  
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 K čl. I bodu 97 – k § 92k odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.: 
V dané skutkové podstatě přestupku se slova 

„přijme dítě, které se nepodrobilo stanovenému 
pravidelnému očkování nebo nemá stanovený doklad,“ 
nahrazují slovy „přijetím umožní dítěti, které se 
nepodrobilo stanovenému pravidelnému očkování nebo 
nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže 
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, docházku do 
zařízení“. Důvodová zpráva k předmětnému 
novelizačnímu bodu uvádí (zřejmě nedopatřením v rámci 
textu k bodu 94) následující: „Uvedené se navrhuje s 
ohledem na to, že skutková podstata by měla být 
formulována jako trvající přestupek, nikoli přestupek 
jednorázový. Jinak po prvním potrestání budou 
neočkované děti v zařízeních beztrestně zůstávat.“. 

Navržená formulace však není příliš jasná a neřeší 
problém, kvůli kterému byla zvolena. Slovní spojení 
„přijetím umožní dítěti … docházku“ totiž také implikuje 
spíše jednorázový akt. Též v úvahu připadající alternativa 

Akceptováno 
Upraveno. 
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„přijetím umožňuje…“ by mohla být nejednoznačná a 
obtížně srozumitelná. Původní znění předmětného 
ustanovení („přijme dítě…“) se nám jeví jako vhodnější. 
Požadujeme jeho zachování, eventuálně s doplněním 
vhodné alternativní skutkové podstaty trvajícího přestupku 
(např. „přijme dítě… nebo umožnuje jeho docházku…“). 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.  
 

 K čl. I bodu 98 – k § 92m odst. 1 písm. d) zákona č. 
258/2000 Sb.: 

Podle bodu 3.1.4 Zásad lze formulovat skutkovou 
podstatu pouhým odkazem na ustanovení, v němž je 
vymezena povinnost, jejíž porušení je znakem skutkové 
podstaty, jen zcela výjimečně. V daném případě podle 
našeho názoru nic nebrání tomu, aby byl zvolen jiný 
způsob formulace objektivní stránky předvídaný Zásadami. 
Postačovalo by například převzetí stávající dikce § 92b 
odst. 1 písm. i) – „nesplní povinnost přezkoumávat 
a aktualizovat provozní řád nebo předložit návrh změn 
provozního řádu ke schválení podle § 3c odst. 7“. 
V daném smyslu požadujeme ustanovení upravit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.  
 

Akceptováno jinak. 
Navržené ustanovení bude vypuštěno, protože odpovídá ust. 
§ 92b odst. 1 písm. i) a fakticky ho dubluje. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 K čl. III – k § 12 odst. 4 zákona č. 255/2012 Sb.: 
Požadujeme vypuštění navrženého ustanovení. 

Kontrolní řád představuje obecný právní předpis, který je 
aplikovatelný pro celou řadu kontrolních činnosti. 
Navrhovaná změna by do jisté míry zavedla zvláštní právní 
institut, který do obecné právní úpravy zařadit nelze. 
Nevydání protokolu o kontrole nijak neřeší skutečnost, že 
předmětná kontrola byla zahájena a je třeba ji ukončit. Tato 
změna by popřela základní koncepci kontroly jako takové, 
kdy povinností kontrolujících je vypracovat protokol o 
kontrole obsahující kontrolní zjištění [ať již pozitivní 

Akceptováno. Vypuštěno. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBC5EU97X)



Stránka 22 (celkem 138) 

(posuzovaný stav je v souladu se zákonem) či negativní 
(posuzovaný stav je v rozporu se zákonem)], přičemž 
zákon z této povinnosti nezná a neupravuje žádnou 
výjimku. 

 Rovněž se domníváme, že nelze daným způsobem 
konstruovat totožnost věci, které se týká protokol o 
kontrole, a věci, o níž je vedeno správní řízení. To platí již 
z toho důvodu, že kontrola není správním řízením a nejde v 
ní o rozhodování (což nevylučuje, že skutečnosti zjištěné 
při kontrole mohou být podkladem pro rozhodnutí 
ve správním řízení). 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.  
 

 K čl. IV bodu 4 – k § 90 odst. 4 písm. h) zákona č. 
373/2011 Sb.: 
 Vzhledem k tomu, že kontrolní řád upravuje 
neposkytnutí součinnosti samostatně jako přestupek (srov. 
§ 10 odst. 2 a § 10 odst. 3 ve spojení s § 15 a § 17 
kontrolního řádu), obáváme se vzniku duplicitní právní 
úpravy. Požadujeme v důvodové zprávě vyjasnit,  
co všechno lze zahrnout pod slovní spojení „poskytovatel 
pracovnělékařských služeb nespolupracuje s kontrolními 
orgány v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
podle  
§ 57 odst. 1 písm. d)“. Zda je možné za nespolupráci 
považovat právě neposkytování součinnosti při kontrole, 
které je jako přestupek již postihováno.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.  
 

Akceptováno jinak. 
V návaznosti na připomínkové řízení byl novelizační bod 
zrušen. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 K čl. IV bodu 7 – k § 92 písm. d) zákona č. 373/2011 
Sb.: 
 Podle § 92 písm. a) projednává „příslušný správní 
orgán“ též přestupky podle § 90 odst. 4. Má-li být věcně 
příslušným k projednání přestupku podle § 90 odst. 4 písm. 

Akceptováno jinak.  
V návaznosti na připomínkové řízení byl novelizační bod 
zrušen. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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f) „příslušný správní orgán“ a současně i orgán ochrany 
veřejného zdraví, je třeba vymezit kritérium, podle kterého 
se v konkrétním případě určí, který z těchto orgánů 
přestupek projedná (například v návaznosti na to, který 
orgán prováděl kontrolu, na níž má řízení o přestupku 
navazovat). V opačném případě je nutno zmíněnou 
duplicitní úpravu příslušnosti odstranit. Podle bodu 3.7 
Zásad musí být věcně příslušný správní orgán vždy 
jednoznačně zjistitelný.  

Dále upozorňujeme, že v textu § 92 písm. d) je 
nutné použit výraz „přestupek“ (v jednotném čísle). 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      
 

 

 K důvodové zprávě: 
 Upozorňujeme, že zvláštní část důvodové zprávy 
neodpovídá znění navržených novelizačních bodů a není 
zcela jasné, k jakým úpravám se pojí. K mnohým změnám 
uvedeným v novelizačních bodech se pak důvodová zpráva 
vůbec nevyjadřuje. Požadujeme ji tedy revidovat a 
předmětné chybějící části dopracovat a doplnit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.  

Akceptováno.  
Upraveno, dopracováno. 

 K čl. I bodům 7 a 9 – k § 8 odst. 3 písm. b) a § 8 odst. 3 
písm. e) zákona č. 258/2000 Sb.: 
 Domníváme se, že formulace „v každém běhu“ 
postrádá smysl a doporučujeme ji nahradit 
srozumitelnějším výrazem. Není zřejmé, zda je pořádající 
osoba povinna nahlásit každou změnu počtu dětí 
zúčastněných na zotavovací akci nebo je povinna nahlásit 
počet dětí na každé jednotlivé zotavovací akci. 
 Obdobnou připomínku vztahujeme i k písmenu e) 
předmětného ustanovení, kde navíc považujeme slova „v 
místě jejího konání“ za zcela nadbytečná, neboť 
skutečnost, že se nachází přímo na zotavovací akci, plyne 
z předchozího textu. 

K § 8 odst. 3 písm. b) - Akceptováno. Upraveno. 
 
Do § 8 odst. 1 do definice zotavovací akce byla doplněna 
věta „Zotavovací akce se může skládat z více běhů.“. 
  
K § 8 odst. 3 písm. e) – Akceptováno jinak 
 
9.„e) jméno a příjmení odpovědné osoby přítomné na 
zotavovací akci pro každý běh a telefon na ni.“ 
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 K čl. I bodu 31 – k § 44a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.: 

 Ustanovení definuje, co je myšleno nakládáním 
s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými 
směsmi, tedy jejich výroba, dovoz, distribuce, prodej, 
používání, skladování, balení, označování, 
vnitropodniková doprava a nově „výdej podle odstavce 8“. 
Uvedený odkaz nepovažujeme za příhodný, neboť 
obsahem odstavce 8 je především povinnost evidence 
zvláště toxických látek nebo směsí. Doporučujeme tedy 
odkaz vypustit a pomocí slovního spojení naformulovat, 
jaký druh výdeje do nakládání s těmito látkami a směsmi 
patří. 
 

Akceptováno jinak.  
Novelizační bod byl v návaznosti na připomínkové řízení 
zrušen.  
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 K čl. I bodu 84 – k § 92h odst. 7 písm. h) zákona č. 
258/2000 Sb.: 
 Doporučujeme zvážit, zda by jednotlivé formy 
protiprávního jednání neměly být vyjádřeny alternativně 
(užitím spojky „nebo“; např. dikce „neumožní vstup … 
nebo jim nesdělí informace…). Podle navrženého znění 
nepostačuje ke vzniku odpovědnosti za přestupek pouze 
samotné neumožnění vstupu, nýbrž musí kumulativně 
přistoupit nesdělení informací či neposkytnutí 
dokumentace (viz užití spojky „a“ za slovem „pracoviště“). 
Není zcela jasné, zda tato konstrukce odpovídá záměru 
předkladatele. 
 
 

Akceptováno. 
Znění novelizačních bodů bylo upraveno.  

 Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 

 
K nadpisu: 

V souladu s čl. 33 odst. 1 písm. b) Legislativních 
pravidel vlády dále doporučujeme slova „ze dne 

Akceptováno 
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……2019,“ neuvádět tučně. 
 

 K čl. I – k úvodní větě: 
 V souladu s čl. 61 odst. 3 Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme revidovat úvodní větu, resp. výčet 
novel, které by měla obsahovat, postrádáme např. novely 
provedené zákonem č. 147/2014 Sb., zákonem č. 250/2014 
Sb., zákonem č. 252/2014 Sb. a zákonem č. 82/2015 Sb.   
 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 6 – k § 8 odst. 3 písm. a) zákona č. 258/2000 
Sb.: 
 Upozorňujeme, že právní řád v současné době 
nepoužívá slovní spojení „katastr obce“. Doporučujeme 
ustanovení zpřesnit tedy slova „katastru obce“ nahradit 
např. slovy „katastrálního území obce“. 
 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 20 – k § 26 odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb.: 
 Navrhujeme slovní spojení „Fyzická osoba 
podnikající“ nahradit ustálenou formulací „Podnikající 
fyzická osoba“. 
 Dále doporučujeme slova „u zahraniční osoby“ 
nahradit ve větě druhé slovy „, jedná-li se o zahraniční 
fyzickou osobu“ a ve větě třetí pak slovy „, jedná-li se 
o zahraniční právnickou osobu“. Použitou zkratku „IČO“ 
doporučujeme rozepsat. 
 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 25 – k § 37 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.: 
Jelikož má zaměstnavatel k žádosti o zařazení práce 

do kategorie připojit odborné hodnocení, nikoli protokol o 
odborném hodnocení, navrhujeme slovo „odborném“ 
nahradit slovem „odborné“.  
 

Akceptováno jinak.  
Bylo opraveno.  

 K čl. I bodu 28 – k § 38 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.: 
 Nepovažujeme za vhodné, aby ustanovení samo na 

Akceptováno jinak.  
Bylo opraveno. 
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sebe uvnitř textu odkazovalo. Doporučujeme tedy slova 
„Podmínkou postupu podle § 38 odst. 2“ nahradit např. 
slovy „Podmínkou tohoto postupu zaměstnavatele“. 
 

 K čl. I bodu 30 – k § 41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.: 
 V souladu s čl. 58 odst. 6 písm. d) Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme slovo „doplňují“ nahradit 
slovem „vkládají“. 
 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 33 – k § 44a odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.: 
 Navrhujeme za slova „fyzické osoby“ vložit čárku. 
 

Akceptováno 

 K čl. I bodům 38 a 39 – k § 44a odst. 8 zákona č. 
258/2000 Sb.: 
 Pro zachování pořadí změn navrhujeme u 
novelizačních bodů 38 a 39 zaměnit jejich pořadí. 
 
 

Akceptováno jinak.  
Bylo opraveno. 

 K čl. I bodu 40 – k § 44b odst. 1 písm. b) zákona č. 
258/2000 Sb.: 
 Upozorňujeme, že změna uvedená v předmětném 
novelizačním bodě je dle materiálu, který obsahuje platné 
znění zákona s vyznačením navrhovaných změn, 
prováděna v § 44b  odst. 1, kdy slovo „nebo“ 
doporučujeme nahradit slovem „a“.  

Zároveň v návrhu chybí novelizační bod, který by 
měl měnit právě § 44b odst. 1 písm. b) a který by měl znít: 
„V § 44b odst. 1 písm. b) se slova „s chemickými látkami 
a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické“ 
nahrazují slovy „se zvláště toxickými látkami nebo 
směsmi“.“. 
 
 

Akceptováno jinak. 
Novelizační body ve vztahu k § 44a a 44b byly v důsledku 
připomínkového řízení přeformulovány. 
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 K čl. I bodům 40, 41 a 42 – k § 44b odst. 1, § 44b odst. 2 
a § 44b odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.: 
  Jelikož je v daných bodech upravena totožná 
změna, doporučujeme novelizační body sloučit do jednoho. 
 

Akceptováno jinak.  
Viz připomínka MF. 
 
Navrhovanými změnami dochází zejména k úpravě 
terminologie a legislativních zkratek, které již neodpovídají 
terminologii užívané přímo použitelnými právními přepisy, 
legislativní zkratky byly nahrazeny klasifikací podle nařízení 
(ES) č. 1272/2008.  V návaznosti na připomínkové řízení 
došlo k výrazné úpravě návrhu, kdy valná většina odstavců je 
plně či částečně navržena k úpravě.    
Jsme toho názoru, že pro lepší orientaci v jednotlivých 
ustanoveních, a to jak laickou, tak odbornou veřejností je 
vhodné zachovat současnou strukturu § 44a a 44b. 

 K čl. I bodu 58 – k § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 
258/2000 Sb.: 
 Dle čl. 58 odst. 6 písm. e) Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme slovo „doplňují“ nahradit slovem 
„vkládají“. 
 

Akceptováno 

 K čl. I bodům 70 a 71 – k § 92b odst. 2 písm. c) a § 92b 
odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb.: 
 Doporučujeme předmětné novelizační body spojit 
do jednoho, neboť obsahují totožnou změnu. 
 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 76 – k § 92f odst. 4 písm. a) bodu 10 
zákona č. 258/2000 Sb.: 
 Navrhujeme uvést novelizační bod do souladu s čl. 
58 odst. 8 písm. f) Legislativních pravidel vlády; jeho 
znění bude následující: „V § 92f odst. 4 písm. a) se na 
konci textu bodu 10 doplňují slova „nebo o ukončení 
provozu stravovací služby“.“. 
 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 78 – k § 92f odst. 6 písm. a) zákona č. 
258/2000 Sb.: 

Akceptováno 
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 Doporučujeme za znak „§“ vložit chybějící mezeru. 
 

 K čl. I bodu 82 – k § 92h odst. 1 písm. l) zákona č. 
258/2000 Sb.: 
 Dle čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel 
vlády navrhujeme úvod novelizačního bodu uvést ve znění: 
„V § 92h se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „, 
nebo“ a doplňuje se písmeno l), které zní:“. 
 Dále je nutné zrušit slovo „nebo“ na konci textu 
ustanovení § 92h odst. 1 písm. j). 
 

Akceptováno jinak.  
Novelizační bod byl zrušen.  

 K čl. I bodu 83 – k § 92h odst. 4 písm. i) zákona č. 
258/2000 Sb.: 
 Dovolujeme si upozornit, že slova „pracovní 
prostředek“ se v textu ustanovení vyskytují dvakrát, a není 
tudíž zcela zřejmé, kam má být požadovaný text vložen. 
Doporučujeme novelizační bod upravit. 
 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 84 – k § 92h odst. 7 písm. g) až i) zákona č. 
258/2000 Sb.: 

S ohledem na čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme začátek novelizačního bodu 
uvést ve znění: „V § 92h se na konci odstavce 7 tečka 
nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňují se písmena g) až i), 
která znějí:“. 
 

Akceptováno 

 K čl. I bodům 86 a 87 – k § 92 odst. 8 písm. b) a § 92 
odst. 8 písm. c) zákona č. 258/2000 Sb.: 
 Jelikož spolu oba body blízce souvisí, navrhujeme 
je spojit, resp. na konci bodu 86 tečku nahradit slovy „a na 
konci odstavce 8 se doplňuje písmeno c), které zní: … .“, 
viz čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel vlády. 
 

Akceptováno jinak. 
Text novelizačního bodu č. 87 byl zrušen.  
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 K čl. I bodu 91 – k § 92h odst. 10 písm. e) zákona č. 
258/2000 Sb.: 
 Navrhujeme slovo „doplňuje“ nahradit slovem 
„vkládá“ dle čl. 58 odst. 5 Legislativních pravidel vlády. 
 

Akceptováno 

 K čl. IV bodu 2 – k § 57 odst. 1 písm. i) zákona č. 
373/2001 Sb.: 
 Upozorňujeme na rozpor návrhu s materiálem, 
který obsahuje platné znění zákona s vyznačením 
navrhovaných změn, doporučujeme je uvést do souladu. 

Akceptováno. 

 K čl. IV bodu 3 – k § 90 odst. 4 písm. c) bodu 1 zákona 
č. 373/2001 Sb.: 
 Úvodní část novelizačního bodu by měla znít: „V § 
90 odst. 4 písm. c) se na konci textu bodu 1 doplňují … “, 
viz čl. 58 odst. 8 písm. f) Legislativních pravidel vlády.  
 

Akceptováno 

 K čl. IV bodu 4 – k § 90 odst. 4 písm. f) až h) zákona č. 
373/2001 Sb.: 
 Navrhujeme začátek novelizačního bodu uvést ve 
znění: „V § 90 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje 
čárkou a doplňují se písmena f) až h), která znějí:“, dle 
čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel vlády. 
 

Akceptováno jinak. 
Text novelizačního bodu č. 4 byl zrušen. 

 K čl. IV bodu 5 – k § 90 odst. 7 písm. d) zákona č. 
373/2001 Sb.: 
 Doporučujeme přeformulovat předmětný 
novelizační bod, a to na znění: „V § 90 odst. 7 písm. d) se 
slova „nebo d)“ nahrazují textem „d), e), f), g)“.“. 
 

Akceptováno jinak. 
Text novelizačního bodu č. 5 byl zrušen. 

 K čl. IV bodu 6 – k § 90 odst. 7 písm. e) zákona č. 
373/2001 Sb.: 
 Navrhujeme opravit zjevnou chybu v označení 
odstavce, tedy číslo „6“ nahradit číslem „7“.  
 

Akceptováno jinak. 
Text novelizačního bodu č. 6 byl zrušen. 
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 K čl. VI – k účinnosti: 
 Doporučujeme revidovat ustanovení, které stanoví 
účinnost předloženého návrhu zákona. Za slovo 
„výjimkou“ doporučujeme vložit text „čl. I“. Dále 
formulaci „6 měsíců po vyhlášení“ nahradit slovy „6 
měsíců po dni jeho vyhlášení“ nebo např. slovy „prvním 
dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni 
jeho vyhlášení“. 

Akceptováno 

Ministerstvo 
životního prostředí 

Zásadní připomínky: 
1) Požadujeme uvést do obecné části důvodové zprávy, 

zda návrh předpokládá dopady na životní prostředí 
(pozitivní či negativní). 
Odůvodnění: 
Dle čl. 9 odst. 2 písm. g) Legislativních pravidel vlády 
má obecná část důvodové zprávy obsahovat 
zhodnocení dopadů návrhu na životní prostředí. Ačkoli 
návrh zákona se oblasti životního prostředí dotýká 
(v částech souvisejících s nařízením REACH a 
nařízením CLP), obecná část důvodové zprávy 
hodnocení dopadů na životní prostředí neuvádí. 
 

Akceptováno. 
Vliv na životní prostředí nepředpokládáme, důvodová zpráva 
doplněna. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 2) V §44a a 44b požadujeme použit klasifikaci 
nebezpečných chemických látek a chemických směsí 
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie a to 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek 
a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 
1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, 
v platném znění. 

 

Akceptováno.  
Terminologie byla upravena; v důsledku připomínkového 
řízení došlo k úpravě návrhu § 44a a 44b. 
Navrhovanými změnami dochází zejména k úpravě 
terminologie a legislativních zkratek, které již neodpovídají 
terminologii užívané přímo použitelnými právními přepisy, 
legislativní zkratky byly nahrazeny klasifikací podle nařízení 
(ES) č. 1272/2008. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 3) Požadujeme v rámci návrhu zákona, kterým se mění 
zákon č. 258/200 Sb, o ochraně veřejného zdraví, 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Jedná se o připomínku nad rámec návrhu novely.  
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zohlednit a popsat ochranu před světelným 
znečištěním. 
Odůvodnění: 
V návaznosti na usnesení vlády č. 185/2018 
k materiálu řešení problematiky světelného znečištění a 
vliv světelného znečištění na lidské zdraví. 

 

MZ se problematikou světelného znečištění zabývá v rámci 
plnění úkolů materiálu Řešení problematiky světelného 
znečištění a vliv světelného znečištění na lidské zdraví 
schváleného usnesením vlády č. 185/2018. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

K části první - Změna zákona o ochraně veřejného 
zdraví 
Obecně 
Doporučujeme prověřit a zvážit nově navrhované přestupky 
a výši pokut za ně, neboť v některých případech jsou podle 
našeho názoru pokuty neodůvodněně vysoké 
(viz připomínky k bodům 67, 68, 76,78 a 79).  
 

Akceptováno.  
Upraveno dle návrhu Ministerstva zemědělství.  

 K jednotlivým ustanovením 
K bodu 10 (§ 13 - Vnitřní prostředí staveb a hygienické 
požadavky na venkovní hrací plochy) 
Dané ustanovení se vztahuje na zařízení pro výchovu a 
vzdělávání a zároveň všechny stavby, ve kterých je 
poskytována služba péče o dítě v dětské skupině (tedy i péče 
o dítě v dětské skupině do 12 dětí). Hygienické požadavky 
na prostory a provoz pro dětské skupiny jsou dány 
vyhláškou 410/2005, která upravuje hygienické požadavky 
pro zařízení pro výchovu a vzdělávání a pro dětské skupiny 
nad 12 dětí.  
Požadujeme doplnění a upřesnění odůvodnění tohoto 
ustanovení, resp. vysvětlení, proč stavby, ve kterých je 
poskytována služba péče o dítě v dětské skupině (podle 
zákona č. 247/2014 Sb.) by měly podléhat podmínkám 
stanoveným v § 13 a jaké nové povinnosti vyplývají z 
tohoto ustanovení pro poskytovatele této služby.   
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Důvodová zpráva doplněna. 
 
Návrh legislativní úpravy sjednocuje hygienické požadavky 
pro všechna zařízení spadající pod výkon státního 
zdravotního dozoru orgánu ochrany veřejného zdraví, která 
zajišťují péči o děti. Doposud se uvedená povinnost 
vztahovala pouze na zařízení pro výchovu a vzdělávání 
zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení.  
Povinnosti, které se nově vztahují na dětskou skupinu a 
provozovny živností uvedené v § 7 odst. 1 zákona o ochraně 
veřejného zdraví, jsou upraveny vyhláškou č. 6/2003 Sb., 
kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních 
a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových 
místností některých staveb tzn. mikroklimatické podmínky, 
chemické faktory prostředí, prach a limity pro výskyt  
mikroorganismů a roztočů v prostředí. Z hlediska ochrany 
zdraví je nepřípustné, aby děti pobývaly v prostorách 
s výskytem výše uvedených faktorů prostředí, které jsou 
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v rozporu s hygienickými limity citované vyhlášky. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 K bodu 44 (§ 50) 
Slovní spojení „pro trvalou indikaci“ je třeba opravit na „pro 
trvalou kontraindikaci“. 

Akceptováno. 
 

 K bodům 67 a 68 [§ 92a odst. 3 písm. d) ve vazbě na odst. 
12 písm. a),  
kdy se nově za neoznámení ukončení činnosti navrhuje 
pokuta 3 mil. Kč]. 
V nově navrženém § 26 odst. 5 zákona výrobce, distributor 
a dovozce předmětů běžného užívání uvedených v § 25 
písm. a) je povinen písemně oznámit zahájení, změnu nebo 
ukončení své činnosti v oblasti vymezené § 25 písm. a) 
nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly, příslušnému 
orgánu ochrany veřejného zdraví. 
Podle § 92a odst. 3 písm. d) se výše uvedená osoba dopustí 
přestupku tím, že v rozporu s § 26 odst. 5 nepodá oznámení 
o zahájení, změně nebo ukončení činnosti. Za tento 
přestupek může být uložena pokuta 3 mil. Kč. Podle našeho 
názoru je v případě, že není oznámeno ukončení činnosti, 
tato pokuta neodůvodněně vysoká. Pokud osoba uvedená v 
§ 26 odst. 5 činnost ukončí, a neoznámí to, měla by postačit 
pořádková pokuta, neboť pokud činnost provozovat nebude, 
nemůže nikoho ohrozit. 
 

Akceptováno.  
Text novelizačního bodu upraven. Důvodová zpráva 
doplněna: 
 
K bodu 67a, 67b, 68, 68a 
V návaznosti na nově vymezené přestupky pro výrobce, 
dovozce a provozovatele potravinářských podniků na úseku 
materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami v § 
92a odstavec 12 se doplňuje výše pokuty pro přestupek, kdy 
výrobce, dovozce nebo provozovatel potravinářského 
podniku na úseku materiálů a předmětů určených pro styk 
s potravinami nepodá oznámení o zahájení činnosti, změně 
nebo ukončení činnosti. Maximální výše pokuty se navrhuje 
1 000 000 Kč. Výše maximální pokuty byla navržena 
v souladu s porušením obdobné oznamovací povinnosti 
podle zákona o potravinách a tabákových výrobcích [§ 3 17 
odst. 1 písm. h) ve spojení s § 17f písm. a)], kdy je pro 
provozovatele potravinářského podniku stanovena horní 
hranice pokuty na 1 000 000 Kč. Také podle veterinárního 
zákona je právnická či podnikající fyzická osoba, která mj. 
vykonává některou z činností bez podání oznámení, trestána 
pokutou do výše 1 000 000 Kč [§ 72 odst. 1 písm. l) ve 
spojení s § 72 odst. 3 písm. c)].  
Dále se navrhuje výše pokuty pro přestupky vymezené § 92a 
odstavec 13 pro provozovatele potravinářského podniku, 
kteří si vyrábějí nebo dovážejí materiály nebo předměty 
určené pro styk s potravinami ze třetích zemí a následně je 
použijí ve svém potravinářském provozu. Výše maximální 
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pokuty je stanovena ve stejné výši jako za totožné přestupky 
u výrobců a dovozců materiálů a předmětů určených pro styk 
s potravinami.  
 

 K bodu 76, 78 a 79 (§ 92f odst. 4 písm. a) bod 10 ve vazbě 
na odstavec 6 písm. a), kdy se nově navrhuje pokuta 3 mil. 
Kč za neoznámení ukončení stravovací služby). 
Podle platné právní úpravy provozovatel potravinářského 
podniku provozující stravovací službu se dopustí přestupku 
tím, že nepodá oznámení o zahájení nebo významné změně 
činnosti. Za tento přestupek mu může být uložena pokuta 
50 000 Kč. 
Nově se navrhuje, aby za tento přestupek mohla být uložena 
pokuta 3 mil. Kč s tím, že navíc může být uložena pokuta 3 
mil. Kč i v případě, že provozovatel neoznámí ukončení 
činnosti. Podle našeho názoru je tato pokuta neodůvodněně 
vysoká. Měla by postačit pořádková pokuta, neboť pokud 
provozovatel stravovací činnost provozovat nebude, nemůže 
nikoho ohrozit. Důvodová zpráva důvody pro zvýšení 
stávající pokuty ani důvod, proč má být pokuta ukládána při 
neoznámení ukončení činnosti, neobsahuje.  
 

Akceptováno.  
Upraveno dle návrhu Ministerstvo zemědělství. Důvodová 
zpráva doplněna: 
 
K bodům 78, 79 
Jedná se o legislativně technickou úpravu v návaznosti 
na doplněný přestupek podle § 92f odst. 4 písm. a) bod 10. 
V případě, že provozovatel potravinářského podniku 
provozující stravovací služby nepodá oznámení o zahájení 
nebo významné změně činnosti nebo ukončení provozu 
místně příslušné krajské hygienické stanici, navrhuje se 
maximální výše pokuty 1 000 000 Kč. Výše maximální 
pokuty byla navržena v souladu s porušením obdobné 
oznamovací povinnosti podle zákona o potravinách a 
tabákových výrobcích [§ 3 17 odst. 1 písm. h) ve spojení s § 
17f písm. a)], kdy je pro provozovatele potravinářského 
podniku stanovena horní hranice pokuty na 1 000 000 Kč. 
Také podle veterinárního zákona je právnická či podnikající 
fyzická osoba, která mj. vykonává některou z činností bez 
podání oznámení, trestána pokutou do výše 1 000 000 Kč 
[§ 72 odst. 1 písm. l) ve spojení s § 72 odst. 3 písm. c)].  

 K části třetí - Změna zákona o specifických zdravotních 
službách 
K bodu 1  
V souladu s čl. 57 odst. 1 písm. c) Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme novelizační bod uvést takto: „V § 54 
odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 28 zní:“  
Zároveň je třeba doplnit text poznámky pod čarou č. 28. 
Poznámka pod čarou ve znění „28) Nařízení vlády č. 
171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

Akceptováno jinak.  
Novelizační bod byl v návaznosti na připomínkové řízení 
upraven. 
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hračky, ve znění pozdějších předpisů,“ byla v zákoně o 
specifických zdravotních službách zrušena, a to zákonem č. 
267/2015 Sb.  
Vhodnější by však bylo, nepoužívat čísla zrušených 
poznámek pod čarou, které byly původně v jiných 
ustanoveních zákona a pokračovat v číselné řadě.  
 
Doporučujeme také jazykovou kontrolu srovnávací tabulky 
a opravu překlepů v „Platném znění“ v názvu zákona „o 
specifických zdravotních službách“. 
 

 K části páté - Účinnost 
K Čl. VI: (v návaznosti na připomínku k části první bodu 
10) 
Účinnost bodu 10, který se týká sjednocení hygienických 
požadavků na vnitřní prostředí staveb pro výchovu a 
vzdělávání, provozovny živností, dětskou skupinu atd., je 
navrhována 6 měsíců po vyhlášení. Tato podmínka je pro 
dětské skupiny velmi svazující, jelikož během takto 
krátkého období nebudou provozovatelé dětských skupin 
schopni upravit prostory podle nových požadavků. 
Požadujeme proto účinnost tohoto bodu prodloužit na 1 rok. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Účinnost prodloužena na 1 rok v souladu s požadavkem 
MPSV. 
 

 K § 18 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví - 
připomínka nad rámec návrhu 
Slova „ ústavu sociální péče“ doporučujeme nahradit slovy 
„zařízení sociálních služeb“ případně „ zařízení sociálních 
služeb uvedeného v § 15 odst. 1“. 
Odůvodnění: Termín ústav sociální péče se již v aktuální 
platné právní úpravě sociálních služeb nepoužívá a i v rámci 
zákona o ochraně veřejného zdraví je toto použití ojedinělé.  
 

Neakceptováno, slova „zařízení sociálních služeb“ již byla 
do zákona o ochraně veřejného zdraví, včetně tohoto 
ustanovení, promítnuta novelou č. 267/2015 Sb. 

Ministerstvo 
průmyslu a 

K návrhu zákona 
1. novelizačnímu bodu 20: V odstavci 6 

Akceptováno. 
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obchodu doporučujeme slova „uvedené v odstavci 1 písm. 
a)“ nahradit slovy „uvedené v § 25 odstavci 1 písm. 
a)“. 
 

 2. za novelizační bod 39 doporučujeme vložit další 
bod 40, který zní: V § 44b odst. 1 úvodní větě se 
slova „s nebezpečnými chemickými látkami nebo 
chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce 
toxické“ nahrazují slovy „se zvláště toxickými 
látkami nebo směsmi“, následující novelizační 
body přečíslovat 

 

Akceptováno. 
 

 K platnému znění 
3. V § 87 odst. 3 doporučujeme sjednotit text 

s návrhem zákona. 
 

Bude upraveno v návaznosti na výsledky meziresortního 
připomínkového řízení. 

 4. V § 92h odst. 1 písm. j) doporučujeme odstranit za 
spojením „nebo v),“ slovo „nebo“. 

 

Bude upraveno v návaznosti na výsledky meziresortního 
připomínkového řízení. 

 5. V § 92h odst. 7 písm. f) bod 2. doporučujeme 
nahradit slovo „nebo“ čárkou a k § 92h odst. 7 
písm. h) na konci za slovo „dokumentaci,“ vložit 
slovo „nebo“. 

 

Bude upraveno v návaznosti na výsledky meziresortního 
připomínkového řízení. 

 6. V § 92i odst. 3 písm. c) doporučujeme nahradit 
písmeno „e)“ písmenem „d)“, a k § 92i odst. 3 
písm. d) doporučujeme nahradit písmeno „f)“ 
písmenem „e)“. 

Akceptováno jinak. 
V návaznosti na připomínkové řízení byl novelizační bod 
zrušen. 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

1) K nadpisu navrhovaného zákona: 
MZV doporučuje neuvádět tučně text „ze dne     2019,“. 
 

Akceptováno 

 2) K čl. V:  
MZV doporučuje v tomto článku za slovy „zákona č. 
378/2015 Sb.“ nahradit čárku slovem/spojkou „a“. 

Akceptováno 
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 3) K čl. VI: 

a) Za účelem zpřesnění textu MZV doporučuje před text 
„bodu 10“ vložit text „čl. I“. Stejnou úpravu MZV 
doporučuje provést i před textem „bodu 60“.  
b) MZV dále dává ke zvážení slova „6 měsíců po 
vyhlášení“ nahradit slovy „prvním dnem sedmého 
kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení“. 

Akceptováno 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Obecně 
 

1. K nadpisu 
V nadpisu návrhu doporučujeme slova „ze dne 
……………. 2019,“ neuvádět tučně (viz čl. 31 
odst. 1 písm. e) Legislativních pravidel vlády). 

Akceptováno 

 K jednotlivým bodům 
2. K čl. I bod 7 

Za slova „na konci“ doporučujeme doplnit slovo 
„textu“. Dále doporučujeme slova „v každém běhu“ 
nahradit jinou vhodnou formulací nebo alespoň 
osvětlit v důvodové zprávě, co je slovem „běh“ 
v tomto kontextu míněno. 

Akceptováno.  
Doplněna definice zotavovací akce v § 8 odst. 1, provedena 
legislativně technická úprava. 
 
 

 3. K čl. I bod 9 
Obdobně jako v předchozí připomínce 
doporučujeme slova „pro každý běh“ nahradit 
vhodnější formulací nebo vysvětlit v důvodové 
zprávě. 

Akceptováno 
Doplněna definice zotavovací akce v § 8 odst. 1. 
 

 4. K čl. I bod 15 
Doporučujeme podtrhnout relevantní ustanovení, 
kterým je zajišťována adaptace příslušného 
nařízení.  

Akceptováno. 

 5. K čl. I bod 23 
Slova „druhé a třetí“ doporučujeme nahradit slovy 
„třetí a čtvrté“. Záměrem překladatele 

Akceptováno jinak.  
V návaznosti na připomínkové řízení byl novelizační bod 
zrušen. 
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pravděpodobně bylo novelizování třetí a čtvrté věty 
daného ustanovení, neboť ve větě druhé se slovo 
„práce“ ve tvaru prvního pádu vůbec nevyskytuje. 

 6. K čl. I bod 33 
V novém znění odstavce 3 doporučujeme 
z hlediska přehlednosti v souvislosti se zde 
uvedenými právnickými a podnikajícími fyzickými 
osobami doplnit odkaz na odstavec 6 obdobně jako 
je tomu v současném znění odstavce 3. 

Akceptováno.  
Upraven novelizační bod. 
 

 7. K čl. I bod 44 
Doporučujeme slovo „indikaci“ nahradit slovem 
„kontraindikaci“. 

Akceptováno 
 

 8. K čl. I bod 51 
Požadujeme vypustit slova „nebo změnu stavby 
před jejím dokončením“. U změn staveb před jejím 
dokončením se totiž jedná o stavby, které jsou už 
povoleny. Pokud se jedná o projednání změny 
stavby, na kterou nemá vnější hluková zátěž vliv 
(např. vnitřní úpravy) považujeme za nadbytečné, 
aby bylo předkládáno měření hluku nebo hluková 
studie. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Slova „nebo změnu stavby před jejím dokončením“ 
vypuštěna. 
 

 9. K čl. I bod 54 
Doporučujeme podtrhnout celý text v uvozovkách 
s ohledem na čl. II bod 1 v příloze č. 5 LPV. 

Neakceptováno. 
Vykazuje se jednotlivé ustanovení (odstavec, písmeno), které 
je implementační, což není vždy celý obsah novelizačního 
bodu (ten může obsahovat více ustanovení). 

 10. K čl. I bod 65 
Doporučujeme podtrhnout příslušnou část 
vkládaného ustanovení a doplnit CELEX obdobně 
jako je tomu v bodě 18 návrhu. 

Akceptováno jinak. 
V návaznosti na připomínkové řízení byl novelizační bod 
zrušen. 

 11. K čl. I bod 84 
Slova „§ 92h odst. 7 se na konci písmene f)“ 
doporučujeme nahradit slovy „§ 92h se na konci 
odstavce 7“ (viz čl. 58 odst. 4 písm. b) LPV). Slova 

Akceptováno jinak. 
V návaznosti na připomínkové řízení byl novelizační bod 
upraven jinak. 
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„sdělit jim informace nebo poskytnout 
dokumentaci“ pak doporučujeme nahradit slovy 
„nesdělí jim informace nebo neposkytne 
dokumentaci“. 

 12. K čl. I bod 88 
Slovo „právnická osoba“ doporučujeme nahradit 
slovem „právnická“, aby formulace odpovídala 
dikci odstavců 1 až 3, 5 a 7. Zároveň doporučujeme 
novým novelizačním bodem provést obdobnou 
změnu v § 92h odst. 4. 

Akceptováno jinak.  
Novelizační bod byl zrušen. 

 13. K čl. I bod 90 
Text „odst.“ doporučujeme nahradit slovem 
„odstavce“. 

Akceptováno jinak.  
Novelizační bod byl zrušen. 

 14. K čl. I bod 100 
Doporučujeme text „písm. c)“ nahradit slovy 
„písmene c)“, text „písm. e)“ slovy „písmene e)“ a 
text „písm. g)“ slovy „písmene g)“. 

 
Akceptováno jinak. 
V návaznosti na připomínkové řízení byl novelizační bod 
zrušen. 

 15. K čl. I bod 102 
Doporučujeme zrušit podtržení textu. Čl. II bod 1 
přílohy č. 5 LPV uvádí, že podtržením se vyznačí 
„ta ustanovení, jimiž je zajišťována transpozice, 
adaptace nebo jiná implementace“. Jelikož však 
poznámka pod čarou není normativního charakteru, 
nemůže ani zajišťovat adaptaci příslušného 
nařízení. 

Akceptováno 

 16. K čl. I bod 103 
Doporučujeme mezi slovo „V“ a text „§“ vložit 
mezeru a u daného novelizačního bodu zrušit 
celexové číslo. 

Akceptováno 

 17. K čl. II 
Mezi nadpis a odstavec doporučujeme vložit 
mezeru. 

Akceptováno 

 18. K čl. IV bod 1 
Slova „předpokládaném pracovní“ doporučujeme 

Akceptováno 
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nahradit slovy „předpokládaném pracovním“. 
 19. K čl. IV bod 4 

Slova „doplňuje se následující“ doporučujeme 
nahradit slovy „doplňují se“. 

Akceptováno jinak.  
Novelizační bod byl zrušen. 

 20. K čl. V 
Slovo „text“ doporučujeme nahradit slovem 
„slova“ (viz čl. 57 odst. 3 LPV). 

Akceptováno 

 21.K čl. VI 
Doporučujeme text nadpisu části páté psát velkými 
písmeny (viz čl. 30 odst. 4 LPV). Slova „s výjimkou bodu 
10“ pak doporučujeme nahradit slovy „s výjimkou čl. I 
bodu 10“ a slova „s výjimkou bodu 60“ nahradit slovy „s 
výjimkou čl. I bodu 60“. 

Akceptováno 

Ministerstvo 
dopravy 

Zásadní připomínky: 
Nad rámec navrhovaných změn – § 30 
Za novelizační bod 21 požadujeme vložit nový novelizační 
bod v tomto znění: 
„X. V § 30 odst. 1 větě poslední se slova „nebo dráhách“ 
nahrazují slovy „, dráhách nebo hlukem z leteckého 
provozu“.“ 
Odůvodnění: 
Rozdíl hladin mezi limity pro vnější chráněný prostor 
stavby a vnitřní chráněný prostor stavby (20 dB) splní i pro 
hluk z leteckého provozu jakýkoliv obvodový plášť stavby 
včetně střechy, pokud se pod ní nachází zkolaudovaná 
obytná/pobytová místnost. Navrhovaným doplněním tak 
dojde k odstranění současného nežádoucího stavu, kdy je 
z odborného hlediska zcela neodůvodněně opomíjena 
kategorie hluku z leteckého provozu. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Akustický signál hluku z leteckého provozu nemá 
standardizované frekvenční spektrum s ohledem na 
požadavky ČSN 73 0532. 
Z tohoto důvodu je hluk z leteckého provozu i stacionárních 
zdrojů z daného ustanovení důvodně vyloučen. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 K bodu 50 – § 77 odst. 2 
Novelizační bod 50 požadujeme bez náhrady vypustit. 
Odůvodnění: 
Zásadně nesouhlasíme s vynětím problematiky vibrací z 

Akceptováno 
Problematika vibrací zůstává, je ponecháno původní znění 
§ 77.  
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úpravy § 77 odst. 2. Tvrzení obsažené v důvodové zprávě, 
podle něhož vibrace nelze predikovat, považujeme za 
značně zjednodušující, neboť zejména u stavby dráhy lze 
obecně předpokládat, že bude zdrojem vibrací. Existují 
navíc typy konstrukcí, které jsou náchylné k rezonanci, 
rozvoji vibrací apod. Například v případě výstavby nové 
dráhy tak lze omezit vibrace šířené do podloží, ale už nelze 
omezit vibrace šířené z podloží po konstrukci. Možné 
řešení problematiky vibrací u nových záměrů spatřujeme 
ve zpracování rezortní metodiky, která by stanovila,  
u jakých záměrů lze důvodně předpokládat, že budou po 
uvedení do provozu zdrojem vibrací, a u jakých staveb je 
nutné se touto otázkou zabývat. V žádném případě však 
nesouhlasíme s navrhovanou absencí zákonné úpravy 
uvedené problematiky, v jejímž důsledku by se případné 
zatížení vibracemi u dotčených staveb žádným způsobem 
neposuzovalo. 

 Za novelizační bod 49 požadujeme vložit nový novelizační 
bod v tomto znění: 
„X. V § 77 odst. 2 se slovo „železničních“ zrušuje.“. 
Odůvodnění: 
Smyslem připomínky je explicitní vyjádření možnosti 
aplikace předmětného ustanovení i na městskou 
hromadnou dopravu. Je žádoucí předejít případným 
výkladovým pochybnostem a zdůraznit, že dráhou se (ve 
smyslu zákona o dráhách) nerozumí pouze dráha 
železniční, ale například i tramvajová trať. 
 
 

Akceptováno 
Slovo „železničních“ se zrušuje. 
 
 

 Nad rámec navrhovaných změn – § 77 odst. 3 
Za novelizační bod 50 požadujeme vložit nové novelizační 
body v tomto znění: 
„X. V § 77 odst. 3 se slova „pro předškolní nebo školní 
vzdělávání“ nahrazují slovy „zařízení pro výchovu a 

Akceptováno - upraveno jinak 
Slova „zařízení pro výchovu a vzdělávání“ se nahrazují slovy 
„pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání“, a to 
z důvodu obecnějšího označení chráněných prostor. 
Označení „zařízení pro výchovu a vzdělávání“ v sobě 
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vzdělávání“. 
 

zahrnuje pouze zařízení uvedená v § 7 odst. 1 zákona. 

 X. V § 77 odst. 3 se slova „a ke stavbě zdroje hluku“ 
zrušují.“.“ 
Odůvodnění: 
První novelizační bod se navrhuje ze stejných důvodů, 
z jakých předkladatel přistupuje ke změně navrhované 
v bodu 22 (§ 30 odst. 3). 
K návrhu druhého novelizačního bodu uvádíme 
následující. Zákon  
v § 77 odst. 4 stanoví povinnosti pro stavebníky staveb 
uvedených  
v § 77 odst. 3. V případě stavby zdroje hluku se však 
nejedná o stavbu vyžadující ochranu před hlukem a do 
systematiky ustanovení § 77 tedy uvedená stavba dle 
našeho názoru nezapadá. Orgán ochrany veřejného zdraví 
je dotčeným orgánem ve věcech upravených právními 
předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem 
ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně 
veřejného zdraví, jakož i v řízeních týkajících se staveb 
s významným vlivem na životní prostředí, které podléhají 
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí (EIA) a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U 
těchto staveb je příslušným orgánem dle uvedeného zákona 
v kladném případě na základě projednání vydáno tzv. 
závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na 
životní prostředí (dále jen „závazné stanovisko“), které 
obsahuje konkrétní podmínky pro přípravu, realizaci 
a provoz záměru. Stavební úřad, který vede navazující 
(územní, stavební) řízení, poté plnění těchto podmínek 
důsledně vyžaduje a případně jejich budoucí plnění 
uplatňuje ve správních rozhodnutích.    
V procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí a 

Neakceptováno, vysvětleno. 
 
Ust. § 77 zakládá pro KHS možnost vydávat závazné 
stanovisko a svůj souhlas může KHS zdraví vázat na splnění 
podmínek., zakládá povinnost stavebního úřadu zajistit 
posouzení záměru stavby tzv. chráněného objektu nebo 
zdroje hluku příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. 
Ochranou před hlukem se rozumí v případě stavby 
chráněných objektů ochrany před hlukem z daného zdroje 
hluku, v případě stavby zdroje hluku se ochranou před 
hlukem rozumí ochrana okolních chráněných prostorů a 
staveb. Dále ustanovuje povinnost zajištění ochrany před 
hlukem pro subjekt přicházející do území jako druhý, a to 
pro všechny subjekty, tj. jak pro stavebníky chráněných 
objektů, tak pro výstavbu zdrojů hluku. 
Ust. § 30 obecně řeší povinnost provozovatelů zdrojů hluku, 
neřeší však problematiku priorit při vstupu do území. 
Povinnost ochrany před hlukem má subjekt, který vstupuje 
do území jako druhý, tedy jak provozovatel zdroje hluku 
(stacionárního i liniového), tak stavebník chráněných staveb 
podle § 30 odst. 3.  
Námitky MD se opírají pouze o silniční stavby, ačkoliv §77 
se týká všech zdrojů hluku tj. průmyslových i liniových.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Argumentace pomocí zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování 
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veřejné zdraví je orgán ochrany veřejného zdraví 
důležitým účastníkem zejména u staveb, které jsou 
zdrojem hluku, a jeho požadavky jsou většinou beze změn 
implementovány příslušným orgánem EIA do závazného 
stanoviska.  
Mezi vydáním závazného stanoviska a navazujícím 
řízením může být interval i několika let (závazné 
stanovisko platí 7 let s možností opakovaného prodloužení 
o 5 let). Záměr stavby s významným vlivem na životní 
prostředí musí být před navazujícími řízeními posuzován, 
jsou stanoveny závazné podmínky pro jeho umístění, 
realizaci a provoz, které jsou součástí správních rozhodnutí 
vydávaných příslušným stavebním úřadem. Nelze tudíž 
požadovat po stavebníkovi, aby znovu předkládal 
dokumenty, které už jednou byly posouzeny, pokud 
nedojde mezi vydáním závazného stanoviska a 
navazujícím řízením ke změně záměru. Pokud dojde ke 
změně záměru, je stavebník povinen v rámci navazujícího 
řízení předložit příslušnému úřadu EIA aktualizovanou 
projektovou dokumentaci a výčet změn včetně 
vyhodnocení vlivů těchto změn na životní prostředí. 
V případě hluku to znamená předložit novou hlukovou 
studii s vyhodnocením vlivu na veřejné zdraví 
a s opatřeními k ochraně proti případnému vlivu 
nadlimitního hluku.  Příslušný úřad EIA ověří, zda 
nedochází k významnému vlivu změn záměru na životní 
prostředí a v kladném případě vydá pro stavební úřad tzv. 
závazné verifikační stanovisko.  
Orgán ochrany veřejného zdraví vyžaduje dle § 20 odst. 4 
a 6 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů, i u staveb, které jsou zdrojem hluku a byly 
posouzeny podle zákona č. 100/2001 Sb. totéž duplicitně 
a případně v aktualizovaném rozsahu, který nebyl ověřen 

vlivů na životní prostředí (EIA) a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, je zcela 
irelevantní, nemá s navrhovanou připomínkou žádnou 
souvislost. Je-li hluková studie zpracována v procesu EIA 
v dostatečném rozsahu a kvalitě a ve fázi územního řízení 
nedošlo ke změně záměru mající vliv na emise hluku ze 
záměru, takto zpracovanou studii (v případě liniových zdrojů 
hluku může dojít k aktualizaci údajů ze sčítání dopravy) lze 
použít. 
Ust. § 20 odst. 4 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací se týká 
uvádění nejistot při měření, § 20 odstavec 6 se týká 
prokazatelného navýšení hluku ve smyslu § 77 a platnosti 
údajů o zdroji hluku, které nesmí být starší MZ bude v tomto 
smyslu metodicky vést KHS) ke správnému výkladu 
ustanovení tak, aby bylo požadováno akustické posouzení na 
základě údajů o zdroji hluku ne starších 9 měsíců skutečně 
jen v případě prokazatelného navýšení hluku o více než 2 dB, 
nikoliv v případě záměrů staveb s významným vlivem na 
životní prostředí, které jsou posouzeny dle zákona 100/2001 
Sb. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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příslušným úřadem EIA. Orgán ochrany veřejného zdraví 
tak může vydat ve svém stanovisku v navazujícím řízení 
jiné podmínky, než příslušný úřad EIA již verifikoval ve 
svém závazném stanovisku. Může tak dojít k situaci, kdy 
podmínky v závazném stanovisku EIA budou odlišné, či 
protichůdné proti stanovisku orgánu ochrany veřejného 
zdraví. 
 

 K bodu 51 – § 77 odst. 4 
Nově navržené znění odstavce 4 spočívá v rozšíření 
způsobu prokázání stavu hlučnosti v území o možnost 
prokázat tento stav kromě měření hluku i hlukovou studií. 
Za podmínky doplnění specifikace požadavků na 
zpracovatele předmětné hlukové studie lze tuto změnu 
podpořit. Požadujeme však, aby pro zpracovatele hlukové 
studie byly zákonem stanoveny konkrétní podmínky, 
obdobně jako je tomu v případě měření hluku v životním 
prostředí člověka, které dle § 32a zákona může provádět 
pouze držitel osvědčení o akreditaci nebo držitel autorizace 
podle § 83c. Nelze souhlasit s konstatací uvedenou 
v důvodové zprávě, podle níž má být posouzení, zda 
předložená hluková studie je validním dokladem, na 
pracovnících krajských hygienických stanic, neboť tito 
pracovníci nemají nástroje k posouzení validity hlukových 
studií.  
Požadujeme dále bez náhrady vypustit poslední větu nově 
navrhovaného znění § 77 odst. 4. 
Odůvodnění: 
Poslední věta § 77 odst. 4 se týká změn podléhajících 
územnímu řízení v již zkolaudovaných stavbách, cílí tedy 
zejména na přístavby nebo nástavby dotčených staveb. 
Důvodem (a důsledkem) přístavby nebo nástavby je však 
téměř vždy zvýšení počtu obyvatel, což v území zatíženém 
nadlimitní hlukovou zátěží vede ke zvýšení počtu osob 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
Zákon ukládá povinnost akreditace/autorizace pouze pro 
měření hluku, jimiž je prokazováno splnění povinností podle 
§ 30 zákona. Zpracování hlukových studií nelze vázat na 
akreditaci, neboť ČR nemá národní metodiku pro výpočet 
očekávaných hladin hluku v okolí zdrojů hluku, na kterou by 
bylo možné se akreditovat pro potřeby zákona o ochraně 
veřejného zdraví. V současné době existují pouze dvě 
laboratoře s akreditací ČIA pro zpracování hlukových studií 
a zpracování hlukové studie podmiňovat akreditací pro 
měření hluku se ukázalo být kontraproduktivním, neboť 
schopnost měřit hluk neznamená schopnost kvalitně 
zpracovat hlukovou studii. Existuje řada odborníků-
specialistů na hlukové studie, kteří neprovádí měření a danou 
akreditaci nepotřebují. Každá z krajských hygienických 
stanic má určeného odborníka pro hlukovou problematiku, 
který se zúčastňuje pravidelných porad, organizovaných MZ. 
Při posouzení validity hlukové studie, resp. při 
pochybnostech o její validitě, má KHS možnost požádat o 
posouzení hlukové studie Národní referenční laboratoř pro 
hluk v komunálním prostředí při Zdravotním ústavu se 
sídlem v Ostravě. Toto je zavedená praxe v činnosti orgánů 
ochrany veřejného zdraví.  
Předpokládá se, že za národní metodiku výpočtu by mohla 
být prohlášena společná evropská výpočtová metodika 
CNOSSOS – EU. 
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zasažených nadlimitním hlukem. Typicky zvýšení objektu 
navíc znesnadňuje provedení protihlukových opatření na 
straně provozovatele zdroje hluku a vede k neřešitelným 
situacím nebo navýšení nákladů na straně provozovatele 
zdroje hluku. Je-li stavebníkem prováděna tak zásadní 
přestavba, že dochází ke změně dispozice chráněných 
prostor, pak musí tento stavebník disponovat  
i technickými možnostmi na provedení adekvátních 
protihlukových opatření. Není možné, aby byl tato opatření 
nucen dodatečně (a tedy s většími komplikacemi) provádět 
na své náklady provozovatel zdroje hluku, a to zejména v 
území, kde jsou jako ochrana proti hluku možná pouze 
individuální protihluková opatření (výměna oken, zajištění 
větrání apod.)  
Nelze souhlasit s odůvodněním předkladatele, podle něhož 
jsou požadavky na ochranu před hlukem de iure pro část 
stavby větší a část stavby menší. Stavbou je ve smyslu 
zákona myšlena pouze dotčená nástavba nebo přístavba. K 
jiné části nebude mít stavebník povinnost ochrany před 
hlukem vůbec. Provozovatel zdroje hluku bude mít však 
stále povinnost ochrany objektu jako celku, z hlediska jeho 
dispozice a způsobu větrání, nikoli tedy pouze k části 
menší nebo větší. 
 

Po ověření této metodiky v podmínkách ČR by tato metodika 
mohla být předmětem akreditace a teprve potom by 
povinnost jejího použití mohla být zakotvena v § 32a zákona 
o ochraně veřejného zdraví, stejně jako v případě akreditace 
pro měření hluku v životním prostředí člověka.  
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
Akceptováno 
Poslední věta vypuštěna. 
 

Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy  

Zásadní připomínky: 
1. K materiálu, čl. I bod 9. [k § 8 odst. 3 písm. e)]: Pro 

zvýšení právní jistoty požadujeme doplnit před slova 
„osobu přítomnou“ slovo „odpovědnou“. 
 

Akceptováno 
 
 

 2. K materiálu, čl. I bod 10., 11., 12., 16. a 17. (§ 13, § 
19 a § 23): Novela dostatečně jasně neřeší, jaké budou 
hygienické standardy u těch institucí, které ze své 
povahy nemají stavby. V souvislosti s tím, že zázemí 
lesní mateřské školy nesmí být stavbou, navrhujeme 

Neakceptováno, vysvětleno. 
 
K § 13  
Uložená povinnost se vztahuje na stavby, protože lesní 
mateřská škola, dle školského zákona, nesmí být stavbou, 
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pro předejití výkladovým nejasnostem výslovně 
stanovit, že daná ustanovení se na lesní mateřské školy 
nevztahují, a to jak v případě vnitřního prostředí 
pobytových místností (§ 13), tak i provozovny 
potravinářského podniku (§ 23), neboť i zde platí, že 
děti se v lesních mateřských školách nestravují 
v provozovnách ve smyslu stavby. 

 

nemohou se tak na ni ani vztahovat povinnosti uložené § 13 
odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví.  
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
K § 19 a 23 
Požadovaná legislativní úprava není předmětem úpravy 
zákona o ochraně veřejného zdraví. Požadovaná právní 
úprava přísluší legislativě MŠMT. Vzhledem k tomu, že lesní 
mateřské školy nemají zázemí jako stavbu, nespadají pod 
pojem „zařízení společného stravování“, a proto se 
povinnosti v § 19 a 23 na ně nevztahují. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 3. V souvislosti s úpravami § 19 a násl. týkajících se 
potravinářského podniku, jeho provozovny apod. není 
jasný vztah k vyhlášce č. 106/2001 Sb., o hygienických 
požadavcích na zotavovací akce pro děti. Není nám tak 
zřejmé, zda v souvislosti s touto novelou dojde 
ke změně podmínek zajištění stravování na 
zotavovacích akcích a žádáme proto o vysvětlení.  

 

Vysvětleno 
Předmětnou právní úpravou nebudou dotčeny povinnosti 
stanovené pořádající osobě zotavovací akce vyhláškou č. 
106/2001 Sb., o zotavovacích akcích pro děti, ve znění 
pozdějších předpisů, pokud bude stravování zajištěno 
v souladu s požadavky této vyhlášky a nebude naplněna 
definice zařízení společného stravování dle § 23 odst. 1. 
Zotavovací akce typu dětský tábor nenaplňuje znak 
soustavnosti, a proto není považován za potravinářský 
podnik ve smyslu definice uvedené v § 23 odst. 1 návrhu. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 4. K materiálu, čl. I bod 31. [k § 44a odst. 1] a 
k § 44a odst. 8: Požadujeme na konec předmětného 
odstavce 8 doplnit větu „Výdejem není nakládání se 
zvláště toxickými látkami nebo směsmi v rámci 
výchovně vzdělávací činnosti škol a školských zařízení 
a přípravu na povolání mladistvých“ příp. požadujeme 
v odstavci 1 za vkládaná slova vložit také slova 
„,pokud se nejedná o nakládání se zvláště toxickými 
látkami nebo směsmi v rámci výchovně vzdělávací 

Akceptováno jinak. 
 
 
Předmětem návrhu novely je zejména změna zastaralé 
terminologie, nikoli změna rozsahu povinností a práv.  
Jsme toho názoru, že návrhy, kdy zejména dochází k úpravě 
pojmů, nebudou mít vliv na proces vzdělávání. Skutečnost je 
podtržena prováděcím právním předpisem školského zákona, 
resp. vyhláškou č. 61/2018 Sb. V důsledku připomínkového 
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činnosti škol a školských zařízení a přípravu 
na povolání mladistvých,“. Výše uvedené požadujeme 
proto, aby bylo v daném případě zabráněno použití 
extenzivního výkladu, kterým by za výdej mohla být 
považována i výuka žáků a tím znemožněna, resp. 
administrativně značně zkomplikována ucelená 
praktická výuka chemie ve školách a školských 
zařízeních. Použitím uvedeného výkladu by bylo 
značně zkomplikováno praktické vyučování v těch 
oborech vzdělání, které ve výuce v přípravě 
na povolání používají nebezpečné chemické látky. 
K uvedenému upozorňujeme, že v případě výuky se 
jedná sice o výdej žákovi, ale pouze za účelem 
nakládání „zapůjčení“ k výuce. 

 

řízení došlo k přeformulování návrhu u § 44a a 44b. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 5. K materiálu, čl. I bod 44. [k § 50]: V navrhovaných 
úpravách § 50 spatřujeme možné výkladové nejasnosti, 
zejména následující 

- „ve věku do zahájení povinné školní docházky“ – 
není zřejmé, zda se použitá formulace vztahuje na 
okamžik, kdy dítě skutečně nastoupí k plnění 
povinné školní docházky (přičemž toto může být 
v případě odkladu o 1 – 2 roky později), nebo zda je 
míněn běžný okamžik nástupu k plnění povinné 
školní docházky tak, jak je definován v § 36 odst. 3 
větě první školského zákona.  

- „právnické osoby, které provozují jinou činnost, v 
jejíž náplni je péče o děti ve věku do zahájení 
povinné školní docházky“ – není zřejmé, o jaké 
právnické osoby se jedná, resp. co se rozumí pod 
pojmem „péče o děti“, např. zda musí mít toto 
právnická osoba výslovně uvedené ve svém 
zakladatelském právním jednání, aby byla 
považována za osobu provozující činnost, v jejíž 

Akceptováno. Upraveno. Vysvětleno. 
 Povinnost stanovená § 50 se tak vztahuje na poskytovatele 
služby péče o dítě v dětské skupině a dále na právnickou 
osobu nebo podnikající fyzickou osobu, která provozuje v 
provozovně živnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku 
nebo výchova dětí nad 3 roky věku v předškolních zařízeních 
nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 
odst. 4 větě druhé a zařízení.  
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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náplni je péče o děti, nebo zda se toto bude 
posuzovat podle skutečně vykonávané činnosti – i 
nahodilé? Pokud by daný pojem měl zahrnovat i 
subjekty zájmového vzdělávání (školní kluby, 
střediska volného času), plyne z navrhovaného 
ustanovení, že neočkované děti do cca 6 let věku (do 
zahájení povinné školní docházky) se nebudou moci 
účastnit ani žádného zájmového vzdělávání? 

K výše uvedenému upozorňujeme, že již nyní 
v mateřských školách nemusejí být očkovány děti, na 
které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (tj. rok 
před zahájením povinné školní docházky). Je tedy 
otázkou, zda by návrhem nedošlo k tomu, že děti 
nemusí být očkované, aby mohly v rámci povinného 
předškolního vzdělávání navštěvovat mateřskou školu, 
ale např. pro zájmové vzdělávání by očkovány stejné 
děti být musely. 
Obecně tedy navrhujeme přeformulovat § 50 tak, aby 
jednoznačně stanovoval, které děti (ve smyslu do 
jakého věku) musí být očkovány, aby mohly 
navštěvovat vybrané subjekty. 

 
 6. K materiálu, čl. IV bod 1. [k § 54 odst. 4 zákona o 

specifických zdravotních službách]:  Požadujeme ve 
větě druhé předmětného odstavce odstranit slova: „po 
projednání s poskytovatelem pracovnělékařských 
služeb.“.  Povinnost zaměstnavatele zhodnotit rizikové 
faktory pracovních podmínek po projednání 
s poskytovatelem pracovnělékařských služeb 
považujeme za problematickou. Ačkoli návrh v jiné 
části zrušil povinnost projednávání pravidel na krajské 
hygienické stanici, zde jiné projednání požaduje. Toto 
projednání je značně neurčité a přináší celou řadu 
možných komplikací. Mimo jiné i možnost dalších 

Neakceptováno. Vysvětleno  
 
Cílem předmětného ustanovení bylo vytvoření paralely mezi 
zákony č. 309/2006 Sb. a č. 258/2000 Sb. právě pro oblast 
hodnocení rizik, resp. systému kategorizace práce. V 
návaznosti na kategorizaci práce po dobu zkušebního 
provozu vznikala nejistota, jak postupovat v případě 
poskytování pracovnělékařských služeb. Daný návrh se tedy 
odkazuje na již stávající hodnocení rizik prováděných podle 
zákona č. 309/2006 Sb. Z pohledu povinností vyplývajících 
ze zákona č. 309/2006 Sb. nedochází návrhem k navýšení 
administrativní ani finanční zátěže zaměstnavatele.  
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plateb za projednání. Dalším z důvodů je i to, že 
hodnocení rizikových faktorů pracovních podmínek 
zaměstnavatelem upravuje zákon číslo 309/2006 Sb., 
což účinné znění zohledňuje. 

Předkladatel návrhem poslední věty § 54 odst. 4 propojuje 
obecné povinnosti konzultovat návrhy BOZP s 
poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Jsme toho 
názoru, že je nezbytné, aby se poskytovatel 
pracovnělékařských služeb, který zná rizika vyplývající z 
provozu, vyjádřil k podmínkám, ze kterých následně budou 
prováděny pracovnělékařské prohlídky. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
   

 7. Nad rámec, obecně či k § 8 nebo § 12: V praxi se 
objevují problémy s tím, že není jednoznačně 
definováno, jaké akce se rozumí pod pojmem „škola 
v přírodě“. Navrhujeme tak jednoznačně upravit tento 
pojem, případně takové akce zahrnout pod již v zákoně 
definované instituty, tj. pod zotavovací akce podle § 8 
nebo jiné akce podle § 12 zákona o ochraně veřejného 
zdraví a použít tak kritéria v závislosti na velikosti 
skupiny a počtu dní, po které se akce koná. 

 

Akceptováno. Upraveno 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 
 

 Připomínky: 
1. K materiálu, čl. I bod 5. [k § 7a]: S ohledem na 

skutečnost, že se povinná školní docházka týká žáků, 
nikoli dětí, doporučujeme na začátek nahrazujících 
slov, tedy před slova „ve věku“, vložit slova „a žáků“. 

 

Neakceptováno 
 
Zákon o ochraně veřejného zdraví rozlišuje pouze pojem 
„dítě“ a „mladistvý“. Z tohoto důvodu je nutné v celém 
textu zákona dodržet jednotnou terminologii. 

 2. Nad rámec k § 11 odst. 1 písm. a): Žádáme slova 
„student oboru všeobecné lékařství nebo zubní 
lékařství“ nahradit slovy „student studijního programu 
v oblasti vzdělávání Všeobecné lékařství a zubní 
lékařství, nebo student obdobného vysokoškolského 
vzdělání získaného studiem na vysoké škole 
nezařazeným do oblasti vzdělávání“, a to z toho 
důvodu, aby byla terminologie užita v souladu s 

Akceptováno 
 
V § 11odst. 1 písm. a) se slova „oboru všeobecné lékařství 
nebo“ nahrazují slovy „studijního programu v oblasti 
vzdělávání všeobecné lékařství a“. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBC5EU97X)



Stránka 49 (celkem 138) 

nařízením vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém 
školství (nařízení vlády č. 275/2016 Sb.), zákonem o 
vysokých školách a přílohou č. 3 k zákonu o vysokých 
školách. Oblasti vzdělávání byly zavedeny novelou 
zákona o vysokých školách (zákonem č. 137/2016 Sb.), 
z toho důvodu je třeba předmětné ustanovení upravit a 
dát do souladu s výše uvedenými předpisy. 

 
 3. K materiálu, čl. I bod 28. [k § 38 odst. 2]: Pro větší 

srozumitelnost navrhovaného ustanovení 
doporučujeme poslední větu navrhovaného odstavce 
nahradit větou: „Podmínkou pro zařazení pracoviště do 
kategorie 2 podle tohoto ustanovení je, že při výkonu 
takové práce se v posledních 3 letech nevyskytla 
nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání.“. 

 

Akceptováno jinak.  
Ustanovení bylo pro větší srozumitelnost přeformulováno. 

 4. K materiálu, čl. I bod 33. [k § 44a odst. 3 a 4]: 
S ohledem na čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme uvádět legislativní zkratku 
v jednotném čísle. Doporučujeme materiál změnit ve 
smyslu uvedeném. 

 

Akceptováno jinak 
Zkratky vypuštěny. 

 5. Nad rámec k § 44b odst. 1 písm. a): Žádáme v 
předmětném pododstavci odstranit slovo „nebo“ na 
konci bodu 3., zároveň toto slovo doplnit na konec 
bodu 5. a doplnit bod 6. tohoto znění: „získali obdobné 
vysokoškolské vzdělání získané studiem na vysoké 
škole nezařazeným do oblasti vzdělávání“. Toto 
doplnění směřuje k vysokoškolskému vzdělání 
získanému předtím, než byly zákonem č. 137/2016 Sb., 
zavedeny oblasti vzdělávání. V takovém případě 
se posuzuje, zda je získané vzdělání odpovídající 
vzdělání podle nové vysokoškolské právní úpravy. 

 

Akceptováno částečně.  
Spojka „nebo“ byla v textu bodu 3 odstraněna a nově přidána 
na závěr textu bodu 4. 
Nad rámec předmětné novely: jsme toho názoru, že 
předmětný výčet je dostačující. Z terminologie „obdobné 
vysokoškolské vzdělání“ není zřejmé, zda je nezbytnou 
náplní studijního programu vždy dostatečný rozsah chemie a 
toxikologie. 
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 6. Nad rámec k § 44b odst. 1 písm. a) bod 1.: Žádáme 
slova „získali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném 
magisterském studijním programu všeobecné lékařství, 
zubní lékařství nebo stomatologie, farmacie, nebo v 
akreditovaných magisterských studijních programech v 
oblasti veterinárního lékařství a hygieny nebo ochrany 
veřejného zdraví“ nahradit slovy „získali 
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním 
programu v oblasti vzdělávání Všeobecné lékařství a 
zubní lékařství, Farmacie nebo v oblasti vzdělávání 
Veterinárního lékařství, veterinární hygieny nebo v 
oblasti vzdělávání Zdravotnické obory se zaměřením 
na přípravu odborného pracovníka v ochraně a podpoře 
veřejného zdraví“, a to z toho důvodu, aby byla 
terminologie užita v souladu s nařízením vlády o 
oblastech vzdělávání ve vysokém školství, zákonem o 
vysokých školách a přílohou č. 3 k zákonu o vysokých 
školách. Oblasti vzdělávání byly zavedeny novelou 
zákona o vysokých školách (zákonem č. 137/2016 Sb.), 
z toho důvodu je třeba předmětné ustanovení upravit a 
dát do souladu s výše uvedenými předpisy.  

 

Akceptováno.  
Byl přidán novelizační bod, včetně odůvodnění v důvodové 
zprávě. 
 

 7. Nad rámec k § 44b odst. 1 písm. a) bod 2.: Žádáme 
slova „získali vysokoškolské vzdělání v oblasti oborů 
chemie“ nahradit slovy „získali vysokoškolské 
vzdělání v oblasti vzdělávání Chemie“, a to z toho 
důvodu, aby byla terminologie užita v souladu 
s nařízením vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém 
školství, zákonem o vysokých školách a přílohou č. 3 k 
zákonu o vysokých školách. Oblasti vzdělávání byly 
zavedeny novelou zákona o vysokých školách 
(zákonem č. 137/2016 Sb.), z toho důvodu je třeba 
předmětné ustanovení upravit a dát do souladu s výše 
uvedenými předpisy. 

Akceptováno.  
Byl přidán novelizační bod, včetně odůvodnění v důvodové 
zprávě. 
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 8. Nad rámec k § 44b odst. 1 písm. a) bod 3.: Žádáme 

slova „získali vysokoškolské vzdělání v oblasti skupiny 
učitelských oborů se zaměřením na chemii“ nahradit 
slovy „získali vysokoškolské vzdělání v oblasti 
vzdělávání Učitelství se zaměřením na chemii“, a to z 
toho důvodu, aby byla terminologie užita v souladu 
s nařízením vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém 
školství, zákonem o vysokých školách a přílohou č. 3 k 
zákonu o vysokých školách. Oblasti vzdělávání byly 
zavedeny novelou zákona o vysokých školách 
(zákonem č. 137/2016 Sb.), z toho důvodu je třeba 
předmětné ustanovení upravit a dát do souladu s výše 
uvedenými předpisy. 

 

Akceptováno.  
Byl přidán novelizační bod, včetně odůvodnění v důvodové 
zprávě. 
 

 9. Nad rámec k § 44b odst. 1 písm. a) bod 4.: Žádáme 
slova „získali vysokoškolské vzdělání a mají doklad o 
absolvování celoživotního vzdělávání v oboru 
toxikologie“ nahradit slovy „získali vysokoškolské 
vzdělání a mají osvědčení o absolvování programu 
celoživotního vzdělávání se zaměřením na toxikologii“. 
Podle § 60 odst. 2 zákona o vysokých školách o 
absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání 
vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení. Dále 
uvádíme, že nelze v úpravě návrhu zákona uvádět 
obory, jelikož po novele zákona o vysokých školách 
(zákon č. 137/2016 Sb.) již zákon o vysokých školách 
obory neupravuje. Přechod oborů na studijní programy 
je upraven v čl. II zákona č. 137/2016 Sb., kde je 
stanoveno, že členění dosavadních studijních programů 
na studijní obory zůstává zachováno do 31. 12. 2024. 
Nicméně je třeba obory v návrzích nových zákonů 
vynechat, jelikož by to bylo v rozporu s účinným 
zněním zákona o vysokých školách. 

Akceptováno.  
Byl přidán novelizační bod, včetně odůvodnění v důvodové 
zprávě. 
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 10. Nad rámec k § 44b odst. 1 písm. a) bod 5.: Žádáme 

slova „získali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném 
magisterském studijním programu rostlinolékařství 
nebo ochrana rostlin, popřípadě v rámci programu 
celoživotního vzdělávání v tomto oboru“ nahradit slovy 
„získali vysokoškolské vzdělání v magisterském 
studijním programu v oblasti vzdělávání Biologie, 
ekologie a životní prostředí se zaměřením na 
rostlinolékařství a ochranu rostlin nebo absolvovali 
program celoživotního vzdělávání se zaměřením na 
rostlinolékařství a ochranu rostlin“, a to z toho důvodu, 
aby byla terminologie užita v souladu s nařízením 
vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, 
zákonem o vysokých školách a přílohou č. 3 k zákonu 
o vysokých školách. Oblasti vzdělávání byly zavedeny 
novelou zákona o vysokých školách (zákonem č. 
137/2016 Sb.), z toho důvodu je třeba předmětné 
ustanovení upravit a dát do souladu s výše uvedenými 
předpisy. 

 

Akceptováno 
Byl přidán novelizační bod, včetně odůvodnění v důvodové 
zprávě. 
 

 11. Nad rámec k § 72 odst. 1 písm. b): Žádáme slova 
„vedoucí laboratoře má“ nahradit slovy „vedoucí 
laboratoře získal“. Dále požadujeme v bodu 1. 
předmětného pododstavce slova „vysokoškolské 
vzdělání s biologickým zaměřením a se specializací v 
oboru vyšetřovací metody v klinické biochemii nebo 
vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii nebo 
vysokoškolské vzdělání se specializací v oboru 
hematologie a transfúzní služba“ nahradit slovy 
„vysokoškolské vzdělání v oblasti vzdělávání Biologie, 
ekologie a životní prostředí se zaměřením 
na vyšetřovací metody v klinické biochemii nebo 
vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii nebo 

Nad rámec.  
Vyjádření: Problematika vzdělávání, užité terminologie a 
požadavky minimálního pregraduálního a postgraduálního 
vzdělávání je odborně náročné téma, které s ohledem na cíle 
a zejména časovou limitaci přípravy této novely nelze v 
rámci tohoto materiálu řešit. Předkladatel se bude otázce 
věnovat následně. 
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vysokoškolské vzdělání v oblasti vzdělávání … se 
zaměřením na hematologii a transfúzní službu, nebo 
obdobné vysokoškolské vzdělání získané studiem na 
vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání“, a to 
z toho důvodu, aby byla terminologie užita v souladu s 
nařízením vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém 
školství, zákonem o vysokých školách a přílohou č. 3 k 
zákonu o vysokých školách. Oblasti vzdělávání byly 
zavedeny novelou zákona o vysokých školách 
(zákonem č. 137/2016 Sb.), z toho důvodu je třeba 
předmětné ustanovení upravit a dát do souladu s výše 
uvedenými předpisy. U vysokoškolského vzdělání se 
zaměřením na hematologii a transfúzní službu je třeba 
doplnit oblast vzdělávání podle nařízení vlády o 
oblastech vzdělávání ve vysokém školství. MŠMT 
nemůže posoudit, do jaké oblasti vzdělávání uvedené 
spadá, jelikož se jedná o odbornou záležitost. 

 
 12. Na konci textu bodu 1. předmětného pododstavce 

žádáme také doplnit slova „nebo obdobné 
vysokoškolské vzdělání získané studiem na vysoké 
škole nezařazeným do oblasti vzdělávání“. Toto 
doplnění směřuje k vysokoškolskému vzdělání 
získanému předtím, než byly zákonem č. 137/2016 Sb., 
zavedeny oblasti vzdělávání. V takovém případě se 
posuzuje, zda je získané vzdělání odpovídající vzdělání 
podle nové vysokoškolské právní úpravy. 

 

Neakceptováno.  
Nad rámec předmětné novely; jsme toho názoru, že 
předmětný výčet je dostačující. Z terminologie „obdobné 
vysokoškolské vzdělání“ není zřejmé, zda je nezbytnou 
náplní studijního programu vždy dostatečný rozsah biologie, 
chemie, biochemie a ekologie. 

 13. Nad rámec k § 83e odst. 4: Žádáme slova „odborná 
způsobilost se prokazuje dokladem o ukončeném 
vysokoškolském vzdělání v oblasti lékařství nebo 
přírodních věd“ nahradit slovy „odborná způsobilost se 
prokazuje dokladem o ukončeném vysokoškolském 
vzdělání získaným v oblasti vzdělávání Všeobecné 

Neakceptováno 
Nad rámec.  
Vyjádření: Problematika vzdělávání, užité terminologie a 
požadavky minimálního pregraduálního a postgraduálního 
vzdělávání  je odborně náročné téma, které s ohledem na cíle 
a zejména časovou limitaci přípravy této novely nelze v 
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lékařství a zubní lékařství nebo v oblasti vzdělávání 
… se zaměřením na … nebo obdobné vysokoškolské 
vzdělání získané studiem na vysoké škole nezařazeným 
do oblasti vzdělávání“, a to z toho důvodu, aby byla 
terminologie užita v souladu s nařízením vlády o 
oblastech vzdělávání ve vysokém školství, zákonem o 
vysokých školách a přílohou č. 3 k zákonu o vysokých 
školách. Oblasti vzdělávání byly zavedeny novelou 
zákona o vysokých školách (zákonem č. 137/2016 Sb.), 
z toho důvodu je třeba předmětné ustanovení upravit a 
dát do souladu s výše uvedenými předpisy. U 
uvedeného ukončeného vysokoškolského vzdělání v 
oblasti přírodních věd je třeba doplnit oblast vzdělávání 
podle nařízení vlády o oblastech vzdělávání 
ve vysokém školství. MŠMT nemůže posoudit, do jaké 
oblasti vzdělávání uvedené spadá, jelikož se jedná o 
odbornou záležitost. 

. 

rámci tohoto materiálu řešit. Předkladatel se bude otázce 
věnovat následně. 

 14. Nad rámec k § 83e odst. 7: Žádáme slova „nejvyšší 
dosažené vzdělání a obor studia a akademické 
hodnosti“ nahradit slovy „nejvyšší dosažené vzdělání, 
absolvovaný vzdělávací program nebo studijní program 
a akademické tituly a vědecké hodnosti“, a to z toho 
důvodu, aby použitá terminologie byla v souladu se 
zákonem o vysokých školách. Dále uvádíme, že nelze v 
úpravě návrhu zákona uvádět obory, jelikož po novele 
zákona o vysokých školách (zákon č. 137/2016 Sb.) již 
zákon o vysokých školách obory neupravuje. Přechod 
oborů na studijní programy je upraven v čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., kde je stanoveno, že členění dosavadních 
studijních programů na studijní obory zůstává 
zachováno do 31. 12. 2024. Nicméně je třeba obory v 
návrzích nových zákonů vynechat, jelikož by to bylo v 
rozporu s účinným zněním zákona o vysokých školách. 

Neakceptováno 
 
Nad rámec.  
Vyjádření: Problematika vzdělávání, užité terminologie a 
požadavky minimálního pregraduálního a postgraduálního 
vzdělávání  je odborně náročné téma, které s ohledem na cíle 
a zejména časovou limitaci přípravy této novely nelze v 
rámci tohoto materiálu řešit. Předkladatel se bude otázce 
věnovat následně. 
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Obor studia byl tedy nahrazen studijním programem a 
byl doplněn i vzdělávací program, jelikož z původního 
znění § 83e odst. 7 vyplývá, že se nemusí jednat pouze 
o vysokoškolské vzdělání. 

 15. Nad rámec k § 47a odst. 4: Doporučujeme na konci 
textu věty první doplnit slova „,praktický lékař pro 
dospělé nebo praktický lékař pro děti a dorost po 
absolvování certifikovaného kurzu očkování“. 
V současné době mají praktičtí lékaři oprávnění 
aplikovat a v praxi aplikují všechny registrované 
vakcíny, včetně živých oslabených vakcín a vakcín pro 
cestovatele (proti spalničkám, proti rotavirovým 
onemocněním, proti choleře, proti japonské 
encefalitidě apod.). Není důvod, proč by odborně 
nemohli aplikovat také živou oslabenou vakcínu proti 
žluté zimnici a provádět záznam do mezinárodního 
očkovacího kalendáře. V současné době lékař, který se 
zajímá o očkování a cestovní medicínu, může 
cestovatelům aplikovat jakoukoli vakcínu kromě právě 
uvedené vakcíny proti žluté zimnici a musí pacienta 
kvůli této jediné vakcíně odesílat do vybraných center. 
Omezení pro žlutou zimnici vychází z minulosti, kdy 
WHO se snažila mít pod kontrolou transport a 
manipulaci, skladování této vakcíny, včetně správného 
provádění certifikace o provedeném očkování – 
opatření platila spíše pro rozvojové země. Zajištění 
správnosti provedení očkování a zápisu by bylo 
podmíněno absolutoriem certifikovaného kurzu o 
očkování. Navrhované opatření by zvýšilo dostupnost 
očkování pro pacienty v ordinacích praktických lékařů 

Akceptováno 
 
 

 16. K materiálu, čl. I bod 44. [k § 50]: Doporučujeme 
slovo „indikaci“ nahradit slovem „kontraidnikaci“, 
neboť termín trvalá indikace tak jak je uveden v návrhu 
novely se v souvislosti s očkováním nepoužívá a je 

Akceptováno 
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velmi zavádějící. Neočkuje se pro kontraindikace, 
nikoli pro indikace. 

 
 17. K materiálu, čl. I bod 62.: Doporučujeme nahradit 

nesprávné uvozovky na začátku nahrazujících slov. 
 

Akceptováno 

 18. K materiálu, čl. I bod 102. a čl. IV bod 4.: 
Z formálního hlediska doporučujeme předmětné 
novelizační body řádně ukončit tečkou. 

 

Akceptováno 

 19. K Platnému znění s vyznačením navrhovaných 
změn: Upozorňujeme, že materiál v některých 
případech vyznačuje jiné změny či změny nevyznačuje 
zcela správně, jak jsou navrhovány. Např. v § 44a odst. 
5 je za slovy „žíravé látky“ nesprávně uvedeno slovo 
„a“, které by mělo být nahrazeno slovem „nebo“, ve 
smyslu navrhovaného čl. I bodu 34, a dále např. v § 
44b odst. 2 by na začátek nahrazujících slov mělo být 
vloženo slovo „se“, jak je navrhováno v čl. I bodu 42. 
Doporučujeme materiál sjednotit ve smyslu uvedeném 

Akceptováno 

Ministerstvo 
obrany 

K části první 
 

 1. K § 44a odst. 3 až 5, odst. 7 a 8, § 44b odst. 1,2,4, § 58 
odst. 3, § 61 odst. 3: 
Požadujeme zachování legislativních zkratek „vysoce 
toxické látky nebo směsi“ a „toxické látky nebo směsi“ 
 
Odůvodnění: 
Změna již dlouho používaných legislativních zkratek 
„vysoce toxické“ a „toxické“ za nové způsobí dle našeho 
názoru pouze zmatení uživatelů právní úpravy. Tyto 
zkratky jsou v zákoně o ochraně veřejného zdraví již od 1. 
5. 2004 (s účinností od přistoupení České republiky k EU). 
Byly původně definovány v chemickém zákonu, ale od 30. 

Akceptováno jinak.  
 
V návaznosti na vnější připomínkové řízení došlo k úpravě 
terminologie a legislativní zkratky byly nahrazeny  
klasifikací.   
Stávající legislativní zkratka neodpovídá terminologií 
užívané přímo použitelnými právními předpisy. Jsme si 
vědomi jistého zmatení laické veřejnosti. Z druhé strany 
nelze akceptovat, aby právní řád, i přes skutečnost, že se 
jedná o obecně zavedený institut, odkazoval na terminologii 
neodpovídající současnému mezinárodnímu užívání. 
V důsledku připomínkového řízení došlo k úpravě návrhu 
§ 44a a 44b. 
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11. 2015 je rozšířená definice uvedena přímov § 44a 
 zákona o ochraně veřejného zdraví, zatímco z chemického 
zákona byly vypuštěny. I když se v evropské právní úpravě 
nepoužívají, nejsou s ní v rozporu. Nově zaváděné zkratky 
„zvláště toxické“ a „velmi toxické“ nemají v evropské 
právní úpravě analogii.  
Pro uživatele je matoucí především to, proč je stejná (a 
z hlediska akutní toxicity stejně klasifikovaná) skupina 
látek a směsí dosud po více let označovaná jako "toxické" 
nově označena jako "velmi toxické". Mezi nově zaváděnými 
pojmy "zvláště toxické" a "velmi toxické" není na první 
pohled jasná míra jejich nebezpečnosti na rozdíl od dosud 
používaných pojmů "vysoce toxické" a "toxické", kde je to 
ihned zřejmé.  
Na dosud používaný pojem "vysoce toxické látky nebo 
směsi" byly a nadále jsou navázány povinnosti 
zaměstnavatele týkající se evidence a skladování této 
skupiny chemických látek, navíc by bylo nutno novelizovat 
vyhlášku 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti 
k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a 
chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, 
a řešit platnost dosud vydaných osvědčení. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

  2. K § 37, odst. 2: 
Znění poslední věty navrhujeme doplnit takto: 
 
„Ostatní práce a faktory pracovních podmínek na 
pracovištích zaměstnavatele, které nebyly takto zařazeny, 
se považují za práce a faktory pracovních podmínek 
kategorie první.“ 
 
Odůvodnění: 
Jedná se o doplnění sousloví „a faktory pracovních 

Akceptováno jinak.  
V návaznosti na připomínkové řízení byl novelizační bod 
zrušen. 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBC5EU97X)



Stránka 58 (celkem 138) 

podmínek“ do poslední části souvětí, obdobně, jak bylo 
v návrhu doplněno do první části věty (rozšíření práce i o 
faktory) Z novelizovaného znění předloženého do 
připomínkového řízení tak nelogicky vyplývá, že se 
i faktory pracovních podmínek považují za práce („Ostatní 
práce a faktory pracovních podmínek na pracovištích 
zaměstnavatele, které nebyly takto zařazeny, se považují za 
práce kategorie první.“). 
Tato připomínka je doporučující. 
 

  3. K § 37, odst. 5: 
Znění první věty navrhujeme doplnit takto: 
 
„V případě změny podmínek výkonu práce, která má vliv 
na její zařazení nebo na zařazení jednotlivého faktoru 
pracovních podmínek do kategorie druhé rizikové (§39), 
třetí nebo čtvrté, je zaměstnavatel povinen bezodkladně 
předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví 
žádost, která má náležitosti uvedené v odstavci 3 a 
informovat o této skutečnosti poskytovatele 
pracovnělékařských služeb.“ 
 
Odůvodnění: 
Jedná se o doplnění sousloví „nebo na zařazení 
jednotlivého faktoru pracovních podmínek“. Při novelizaci 
§ 37 odst. 2 a § 37 odst. 3 písm. e) jsou nově zmíněny 
jednotlivé faktory pracovních podmínek, v § 37 odst. 5 však 
nadále není řešena každá změna i jednotlivého faktoru, i 
když může zásadně ovlivnit především náplň 
pracovnělékařských prohlídek. 
Podle stávajícího znění je zaměstnavatel povinen v případě 
změny podmínek výkonu práce předložit orgánu ochrany 
veřejného zdraví žádost na novou kategorizaci pouze 
v případě, že má změna vliv na její celkové zařazení do 

Akceptováno.  
Došlo k úpravě novelizačního bodu. 
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kategorie (podle nejhůře hodnoceného faktoru) druhé 
rizikové, třetí nebo čtvrté. Není řešena varianta změny 
jednotlivých faktorů pracovních podmínek, které zásadním 
způsobem mění náplň pracovnělékařských prohlídek. 
Z hlediska ochrany zdraví zaměstnanců je nutné, aby se 
taková změna odrazila i v rozsahu pracovnělékařských 
prohlídek.  
Tato připomínka je doporučující. 

  4. K § 83 odst. 1 
Doporučujeme opravit „Ústřední vojenský zdravotní 
ústav“ na „Vojenský zdravotní ústav“. 
 
Odůvodnění: 
Došlo k formální změně názvu ústavu, jedná se o stejný 
subjekt. Ustanovení zákona se nemění, jde pouze o opravu 
textu k dosažení souladu se skutečným stavem. 
Tato připomínka je doporučující. 
 

Akceptováno 

  5. K § 86 odst. 1: 
Doporučujeme sjednotit III. část materiálu předloženého 
do mezirezortního řízení se změnou  
§ 86 odst. 1 vyznačenou v V. části materiálu (platném 
znění). 
 
Odůvodnění: 
V části V. materiálu je u § 86 odst. 1 vyznačena změna, 
resp. doplněno znění stávající právní úpravy o slova „pro 

Akceptováno 
 
Odstraněno z platného znění zákona. Jedná se o bod, který 
byl v rámci vnitřního připomínkového řízení z novely 
vypuštěn, ale omylem zůstal v platném znění. 
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účely výkonu státního zdravotního dozoru jsou 
považovány za úřední laboratoře“. Tato změna ovšem 
není navrhována v samotném návrhu zákona. 
Tato připomínka je doporučující. 
 

Odbor 
kompatibility 
Úřadu vlády 

Po stránce formální: 
 
Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti 
týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak 
vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v 
platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 
2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování 
prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z 
členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. 
 
Pokud jde o vykázání změn v bodě 11 a 12 (§ 19 odst. 1 a 
2 věta první) jako implementačních, uvádíme následující. 
Z potravinového práva EU neplyne závazek, který by ČR 
plnila zařazením „zpracování potravin“ a „uvádění 
potravin na trh“ mezi činnosti epidemiologicky závažné 
(jak se děje v důsledku 19 odst. 1 ve znění návrhu). 
Z práva EU neplyne ani závazek zakotvit povinnost držení 
zdravotního průkazu a mít znalosti nutné k ochraně 
veřejného zdraví mj. i u “zpracování potravin“ nebo „při 
uvádění potravin na trh“ (jak se děje v důsledku § 19 odst. 
2 ve znění návrhu). Uvedená ustanovení ani nebyla dříve 
vykázána jako implementační a tudíž povinnosti v nich 
stanovené nejsou zřejmě nijak odvozeny z práva EU. Pak 
je na českém zákonodárci, zda při ukládání čistě 
vnitrostátních povinností zvolí vlastní způsob vymezení 
subjektů, nebo si z důvodu praktičnosti a jednotnosti 
terminologie v zákoně a právním řádu vypomůže tím, jak 
je stejný okruh subjektů vymezen (pro účely povinností 
podle příslušných předpisů EU) na úrovni EU. V případě 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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bodů 11 a 12 jde podle našeho názoru právě o tento případ, 
a tudíž, i když termíny „zpracování potravin“ či „uvedení 
potravin na trh“ jsou termíny, se kterými v souvislosti 
s jinými povinnostmi pracuje právo EU, nejde v případě 
jejich použití v § 19 odst. 1 a 2 o implementaci práva EU. 
Požadujeme proto nevykazovat změny v novelizačních 
bodech 11 a 12 jako implementační.  
Tato připomínka je zásadní.  
 

 Návrh mj. mění určitá ustanovení zákona o ochraně 
veřejného zdraví resp. zákona o specifických zdravotních 
službách, která jsou uvedena ve srovnávacích tabulkách 
(dále jen „ST“) vedených v příslušné databázi ISAP 
k některým směrnicím a nařízením, aniž by předkladatel 
předložil aktualizované ST těchto dotčených směrnic či 
nařízení. Je nutné, aby předkladatel důkladně vyhodnotil 
dopad návrhu na ST směrnic a nařízení a dotčené ST, ve 
kterých se vyskytují ustanovení, která doznají v důsledku 
návrhu (i jen kosmetických) změn, aktualizoval (ve stadiu 
předložení návrhu do připomínkového řízení 
postačí aktualizace uvedením ID návrhu u ustanovení 
dotčeného návrhem). U výše uvedených změn jde 
zpravidla o úpravu neimplementačních částí vykázaných 
ustanovení, nebo jde jen o úpravu, která nepředstavuje 
věcnou změnu způsobu implementace, a proto zpravidla 
postačí aktualizace dotčené ST (není zapotřebí vykázání 
podtržením, uvedením celexového čísla a uvedením v 
rozdílové tabulce). V některých případech však jde o 
věcnou změnu způsobu implementace, a v takovém 
případě je nutné provést plné výkaznictví. 
Upozorňujeme na tyto nedostatky: 
 
U čl. 2 odst. 5 směrnice 2006/7/ES je v příslušné ST 
vedené v databázi ISAP uveden § 6a odst. 3 písm. a), c) a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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d) zákona č. 258/2000 Sb. (dále jen „zákon“). Ustanovení § 
6a odst. 3 písm. c) je dotčeno návrhem. Nejde o změnu 
implementace, ST ke směrnici 2006/7/ES je však nutné 
aktualizovat. Nadto požadujeme odstranit nedostatek ST 
ke směrnici 2006/7/ES spočívající v tom, že u čl. 3 odst. 2 
není uvedeno jako ustanovení § 6a odst. 1 písm. b) zákona, 
které je zjevně vůči uvedenému ustanovení směrnice 
transpoziční.  
Dále u čl. 1 odst. 4 a přílohy I bodu 1 písm. b) podbodu 2 
směrnice (EU) 2018/844 je v příslušné ST vedené 
v databázi ISAP vykázán § 13 odst. 1 zákona. Ustanovení 
je dotčeno návrhem. Nejde o změnu implementace, ST 
k směrnici 2018/844 je však nutné aktualizovat. 
U čl. 6 nařízení 1935/2004 je v příslušné ST vedené 
v databázi ISAP vykázán § 26 odst. 1 zákona. Ustanovení 
zákona je dotčeno návrhem. Nejde o změnu implementace, 
ST k uvedenému nařízení je však nutné aktualizovat (viz 
ale připomínku k § 26 odst. 1 v části Po stránce 
materiální: stanoviska. 
U čl. 5 nařízení č. 598/2014 je v příslušné ST uveden § 30 
zákona. § 30 odst. 1 a 3 jsou dotčeny návrhem. Nejde o 
změnu implementace, ST k nařízení č. 598/2014 je však 
nutné aktualizovat. 
U přílohy Ustanovení 4: Zásady bodu 3 směrnice 
2010/32/ES jsou v příslušné ST vedené v databázi ISAP 
uvedeny §§ 37 a 38 zákona. Ustanovení zákona jsou 
dotčena návrhem, navíc jde podle našeho názoru o věcné 
změny implementace dotčeného ustanovení směrnice 
2010/32/ES. Mělo by být proto provedeno plné 
výkaznictví - podtržení,uvedení celexového čísla 
v bodovém znění návrhu a vykázání v rozdílové tabulce 
(dále jen „RT“). 
U čl. 7 odst. 1 písm. c) směrnice 2000/54/ES je v příslušné 
ST uvedeno ustanovení § 37 odst. 3 zákona. Uvedené 

 
Akceptováno 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
Problematika nově upravovaná v ustanoveních § 37 a 38 není 
dotčena směrnicí 2010/32/ES ani se směrnice ustanoveních 
nedotýká.  
V ST 32010L0032 došlo k vykázání ID a byl doplněn text 
návrhu. Tedy podtržení, RT a vykázání celexového čísla se 
nám jeví jako nadbytečné.    
 
 
 
ST 32000L0054 byla aktualizována.  
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBC5EU97X)



Stránka 63 (celkem 138) 

ustanovení je dotčeno návrhem. Nejde o změnu 
implementační části ustanovení, ST ke směrnici 
2000/54/ES je však nutné aktualizovat. 
U čl. 4 odst. 5 směrnice 98/24/ES je v příslušné ST 
uvedeno ustanovení § 37 odst. 5 zákona. Uvedené 
ustanovení je dotčeno návrhem. Nejde o změnu 
implementace, ST ke směrnici 2000/54/ES je však nutné 
aktualizovat. 
U čl. 10 odst. 4 bodů 1 až 4 směrnice 98/24/ES je 
v příslušné ST uvedeno ustanovení § 39 odst. 3 zákona. 
Uvedené ustanovení je dotčeno návrhem. Nejde o změnu 
implementace, ST ke směrnici 98/24/ES je však nutné 
aktualizovat. 
U čl. 13 odst. 1 až 3 směrnice 2000/54/ES je v příslušné 
ST uvedeno ustanovení § 41 odst. 1 zákona. Ustanovení je 
dotčeno návrhem. Nejde (zřejmě) o změnu implementace, 
ST ke směrnici 2000/54/ES je však nutné aktualizovat. 
U čl. 8 směrnice 87/217/EHS je v příslušné ST uvedeno 
ustanovení § 41 odst. 1 zákona. Nejde o změnu 
implementace, ST ke směrnici 87/217/EHS je však nutné 
aktualizovat. 
U čl. 2 písm. c) směrnice 98/24/ES je v příslušné ST 
uvedeno ustanovení § 44a odst. 1 první věta zákona. 
Uvedené ustanovení je dotčeno návrhem. Máme za to, že 
v případě vkládaných slov „výdej podle odst. 8“ může jít o 
věcnou změnu implementace, u které je nutné provést plné 
výkaznictví.  
U čl. 5 odst. 2 bodu 9 směrnice 98/24/ES je v příslušné ST 
uvedeno ustanovení § 44a odst. 2 zákona. Uvedené 
ustanovení je dotčeno návrhem. Máme za to, že u této 
změny by mělo být provedeno plné výkaznictví ve ST, RT 
a samotném návrhu. 
U čl. 1 odst. 3 směrnice 74/556/EHS je v příslušné ST 
uvedeno ustanovení § 44b odst. 2 zákona. Ustanovení je 

 
 
 
ST 31998L0024 byla aktualizována. 
 
 
 
 
ST 31998L0024 byla aktualizována. 
 
 
 
 
ST 32000L0054 byla aktualizována. 
 
 
  
ST 31987L0217 byla aktualizována.  
 
 
 
Novelizační bod byl v návaznosti na připomínkové řízení 
zrušen.  
 
 
 
 
ST 31998L0024 byla aktualizována a to včetně RT a 
celexového výkazu.  
 
 
 
ST 31974L0556 byla aktualizována.  
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dotčeno návrhem. Nejde o změnu implementace, ST 
ke směrnici 74/556/EHS je však nutné aktualizovat. 
Úvodní část ustanovení § 84 odst. 1 se vyskytuje v ST 
k směrnicím 98/83/ES, 98/24/ES, 2000/54/ES, 
2002/44/ES, 2003/10/ES, 2004/37/ES, 2006/25/ES, 
2010/75/EU. Uvedené ustanovení se rovněž vyskytuje 
v ST k nařízení 2017/625. Změny provedené novelizačním 
bodem 57 se nedotýkají samotné implementace, stačí tedy 
aktualizace příslušných ST (uvedení ID návrhu pod 
dotčené ustanovení). 
Požadujeme vykázat nové písm. d) § 92a odst. 3 jako 
implementační vůči čl. 10 odst. 5 a čl. 139 odst. 1 nařízení 
2017/625 (včetně podtržení, uvedení celexového čísla a 
doplnění RT).  
 
 
 
 
 
Dále ustanovení § 92a odst. 12 je uvedeno v ST k nařízení 
2017/625 a v ST k nařízení 1223/2009. Uvedené 
ustanovení zákona je návrhem dotčeno (viz novelizační 
bod 68). Požadujeme v uvedených ST alespoň uvést u 
daného ustanovení zákona ID návrhu. 
 
 
 
U čl. 5 nařízení 598/2014 a čl. 9 směrnice 2013/35/EU je 
v příslušných ST uvedeno ustanovení § 92g odst. 1 resp. 
odst. 2 zákona. Ustanovení jsou dotčena návrhem 
(novelizační bod 80). Nejde o změnu implementace, ST je 
však nutné aktualizovat. 
 
U čl. 45 odst. 1 směrnice 2013/59/Euratom je v příslušné 

 
 
ST byla aktualizována. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ST byla aktualizována. 
 
 
 
 
 
 
 
ST byla aktualizována. 
 
 
 
 
 
ST 32013L0059 byla aktualizována a to včetně RT a 
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ST uveden § 54 zákona o specifických zdravotních 
službách. Návrhem je dotčen § 54 odst. 4 a podle našeho 
názoru nejde jenom o kosmetickou či terminologickou 
změnu implementace daného ustanovení čl. 45 odst. 1 
směrnice 2013/59/Euratom, ale o změnu věcnou. 
Požadujeme proto, pokud jde o § 54 odst. 4 zákona o 
specifických zdravotních službách, provést plné 
výkaznictví ve ST, RT i samotném návrhu. 
 
U čl. 11 odst. 1 směrnice 2005/29/ES je v příslušné ST 
uveden mj. § 23 odst. 3 zákona ochraně spotřebitele, který 
je dotčen návrhem (viz část čtvrtá, čl. V návrhu). Máme za 
to, že nahrazení textu „§ 10 odst. 1 a 3“ textem „§ 10“ je 
změnou, kterou je nutné vykázat jako věcnou změnu 
implementace shora uvedeného ustanovení práva EU. 
Požadujeme proto provést plné výkaznictví v ST, RT i 
samotném návrhu.  
 
Nově navrhovaný § 26 odst. 6 (novelizační bod 20) se nám 
nejeví být implementací ani čl. 10 odst. 2 a 5 nařízení 
2017/625, ani čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení 178/2002. 
Požadujeme nevykazovat jako implementační, nebo 
vysvětlit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELEXOVÉHO čísla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Upraven návrh ST, RT. 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno.  
Máme za to, že novelizační bod 20 je implementací zejména 
článku 10 odstavce 1 písm. b), odstavce 2 a článku 15 
odstavce 5 nařízení č. 2017/625, neboť článek 1 odst. 2 písm. 
a) nařízení (EU) č. 625/2017 uvádí, že se nařízení vztahuje 
na úřední kontroly v oblastech výroby a používání materiálů 
a předmětů určených pro styk s potravinami. Dle článku 2 
odst. 1 písm. a) se úředními kontrolami rozumějí činnosti 
prováděné za účelem ověření, zda provozovatelé dodržují 
nařízení (EU) č. 625/2017 a pravidla uvedená v článku 1 
odst. 2. Provozovatelem je (článek 3 bod 29) jakákoliv 
fyzická nebo právnická osoba, na kterou se vztahuje jedna 
nebo více povinností stanovených v pravidlech uvedených 
v článku 1 odst. 2. Článek 10 odst. 1 písm. b) ukládá 
provádět úřední kontroly u látek, materiálů nebo jiných 
předmětů, které mohou mít vliv na vlastnosti nebo zdraví 
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zvířat a zboží a jejich souladu s příslušnými požadavky 
v jakékoli fázi produkce, zpracování, distribuce a použití. 
Článek 10 odstavec 2 ukládá orgánům dozoru vypracovat a 
aktualizovat seznam provozovatelů pro účely nařízení (EU) 
č. 625/2017. Povinností provozovatele (dle článku 15 odst. 5) 
je pro účely článku 10 odstavec 2 poskytnout dozorovým 
orgánům údaje o svém jménu (název) a právní formě a údaje 
o konkrétní činnosti, které provádějí, a údaje o místech, které 
mají pod svojí kontrolou.    
 
Z výše uvedeného vyplývá, že provozovatelé 
potravinářského podniku, kteří si pro účely vlastního použití 
vyrábí technologická zařízení nebo materiály určené pro 
styk s potravinami nebo je následně dovezou a použijí ve 
svém provozu, stávají se provozovateli, na které se vztahuje 
úřední kontrola v oblasti výroby a používání materiálů a 
předmětů určených pro styk s potravinami.  
Naše závěry také potvrzují výsledky auditní mise, která se 
uskutečnila na Slovensku ve dnech 23.- 31. 1. 2018, kde se 
auditoři zaměřili mimo jiné na kontroly výrobků a materiálů 
určených pro styk s potravinami u provozovatelů 
potravinářských podniků. Na Slovensku dle závěrečné 
zprávy, která byla zveřejněna na stránkách Evropské komise 
http://ec.europa.eu/food/audits-
analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3984, 
Komise např. v bodě 23 zprávy shledala, že „je zavedený 
komplexný systém na evidenciu prevádzkarní v odvetví 
FCM, ktorý umožňuje inšpektorom určiť PS (tj. 
podnikatelský subjekt) na účely úradných kontrol“. Bod 95 
konstatuje, že ÚPO (tj. Ústredný príslušný orgán) disponuje 
podrobnými zdokumentovanými postupmi, pokynmi a 
kontrolními zoznamami, vďaka ktorým PO (tj. Príslušné 
orgány) môžu vykonávať úradné kontroly FCM  vrátane PPP 
(tj. Provozovatele potravinářského podniku). 
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Dále uvádíme, že § 80 odst. 9 písm. a) v novelizačním 
bodě 54 je nutno vykázat jako implementační vůči čl. 11 a 
čl. 36 až 38 nařízení 1107/2009 (plné výkaznictví ve ST, 
RT i samotném návrhu).  
 
Za novelizačním bodem 54 je rovněž nutné opravit celex 
nařízení 2017/625 (uvedeno je CELEX322017R0625). Za 
novelizačním bodem 60 je nutné opravit celex rozhodnutí 
č. 1082/2013 (uvedeno je CELEX32013R1082).  
 
V RT chybí vykázání příslušných ustanovení rozhodnutí 
č. 1082/2013 a prováděcího rozhodnutí č. 2018/945. V této 
souvislosti také zmiňujeme, že je nutné opravit i zmínku o 
tomto rozhodnutí na str. 33 důvodové zprávy (viz 
odůvodnění k bodu 60), kde se o něm mluví jako o 
„nařízení“.  
 
Dále nám není jasné, proč se ve zvláštní části důvodové 
zprávy v odůvodnění k bodu 60 píše o adaptaci na článek 
38 nařízení, a v odůvodnění k bodu 61 o adaptaci na čl. 9 
nařízení 2017/625, aniž by byly tyto články vykázány 
v RT. Požadujeme vysvětlit nebo opravit. 
 
K výkaznictví ještě uvádíme, že celexové číslo uvedené za 

 
Z výše uvedeného vyplývá, že jsou tyto úřední kontroly 
prováděny i v jiných členských státech EU a Komisí jsou 
vyžadovány a jejich provádění Komisí ověřováno, jedná se 
o soulad s právem EU. Nařízením (EU) č. 625/2017 není 
stanovena žádná výjimka pro provozovatele potravinářských 
podniků v oblastech výroby a používání materiálů a 
předmětů určených pro styk s potravinami. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Upraven návrh, RT a odůvodnění. 
 
 
 
Tato rozhodnutí neobsahují přímá ustanovení, která by byla 
implementační.  
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Upraveno odůvodnění vypuštěním odkazu na článek 38 a 
článek 9 nařízení 2017/625. 
 
 
 
Akceptováno 
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novelizačním bodem 103 by mělo být správně uvedeno za 
novelizačním bodem 102. V RT (str. 5) by pak rovněž měl 
být místo novelizačního bodu 103 uveden novelizační bod 
102.  
 
Vzhledem ke skutečnosti, že ustanovení o účinnosti má mj. 
zajistit, aby byla ke dni použitelnosti nařízení 2017/625 
aplikovatelná úprava nutná k jeho řádnému provádění, je 
nutné v ustanovení o účinnosti text „Tento zákon nabývá 
účinnosti dnem 14. prosince 2019“ vykázat jako 
implementační vůči čl. 167 odst. 1 (plné výkaznictví) a text 
„a s výjimkou bodu 60, který nabývá účinnosti dnem jeho 
vyhlášení“ vykázat jako implementační vůči čl. 167 odst. 3 
nařízení 2017/625 (plné výkaznictví). 
 

Návrh upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno 
Upraven návrh a ST. 
 
 
 
 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 K důvodové zprávě: 
 
V celé důvodové zprávě jsou chybně používána slovní 
spojení „adaptace nařízení“, resp. „adaptace 
článku … nařízení“. Adaptován je totiž právní řád ČR na 
nařízení, resp. na konkrétní jeho ustanovení, a nikoliv 
nařízení či jeho ustanovení. Požadujeme důvodovou 
zprávu v tomto smyslu opravit. 
Na str. 18 důvodové zprávy předkladatel v jedné a tytéž 
myšlence o tom, co je cílem návrhu, dvakrát uvádí adaptaci 
na nařízení č. 178/2002. Požadujeme uvést jenom jednou.  
Pro úplnost dodáváme, že zvláštní částí důvodové zprávy 
není pokryt novelizační bod 39. Ve zvláštní část důvodové 
zprávy se taktéž dvě odůvodnění vztahují mj. k bodu 90 
návrhu, žádné však k bodu 88 návrhu. Požadujeme opravit. 
Na str. 40 důvodové zprávy je v poslední větě nesprávně 
uveden bod 67 místo bodu 60. 
 

 
 
Akceptováno.  
Důvodová zpráva opravena. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Důvodová zpráva upravena a doplněna. Bod 88 byl 
v návaznosti na meziresortní připomínkové řízení zrušen. 
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 Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
 
Návrhu se přímo dotýkají následující předpisy EU: 
 

• čl. 34 a násl. SFEU, 
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních 
kontrolách a jiných úředních činnostech 
prováděných s cílem zajistit uplatňování 
potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních 
podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na 
ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) 
č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, 
(EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 
2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 
1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 
98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 
2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 
882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 
90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 
97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení 
o úředních kontrolách), 

• čl. 11 a čl. 36 až 38 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 
21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu 
rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS 
a 91/414/EHS, 

• čl. 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních 

Vzato na vědomí 
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limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech 
rostlinného a živočišného původu a na jejich 
povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS, 

• směrnice Rady 2010/32/EU ze dne 10. května 2010, 
kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci 
poranění ostrými předměty v nemocnicích a 
ostatních zdravotnických zařízeních, uzavřená mezi 
HOSPEEM a EPSU, 

• směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 
o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před 
riziky spojenými s chemickými činiteli 
používanými při práci (čtrnáctá samostatná 
směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 
89/391/EHS), 

• směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 
2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní 
standardy ochrany před nebezpečím vystavení 
ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 
97/43/Euratom a 2003/122/Euratom, a 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých 
obchodních praktikách vůči spotřebitelům na 
vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 
84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a 
Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 
(směrnice o nekalých obchodních praktikách). 

 
Návrhu se dále v širších souvislostech dotýká nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 
28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a 
požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad 
pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se 
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bezpečnosti potravin, v platném znění. 
 
Navrhovaná právní úprava rovněž představuje technický 
předpis, neboť obsahuje některé technické specifikace ve 
smyslu čl. 1 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při 
poskytování informací v oblasti technických předpisů a 
předpisů pro služby informační společnosti. Návrh by z 
tohoto důvodu měl postoupit notifikační proces podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535. 
 

 Zásadní připomínky: 
 
K návrhu jako celku: 
 
Platné znění obsahuje i některé změny, které nejsou 
reflektovány v bodovém znění návrhu. Vedle odstranění 
dvojího výskytu § 80 odst. 1 písm. x) tím, že v případě 
prvního výskytu má jít nově o písm. w), je jenom 
v platném znění zanesena změna v § 86 odst. 1, která se 
navíc zdá být implementační vůči nařízení 2017/625. 
Požadujeme vyjasnit.  
 

Akceptováno.  
Novelizační bod pro úpravu § 80 odst. 1 písm. x) dle 
platného znění vložen. Úprava § 86 odst. 1 v platném znění 
odstraněna. 

 K bodu 15 (§ 23 odst. 1) návrhu: 
 
Z vymezení pojmu stravovací služba musí vyplývat jasné 
meze tohoto pojmu, aby se předešlo sporům ohledně 
dozorčí pravomoci nad činností provozovatelů 
potravinářských podniků provozujících stravovací službu. 
Proto požadujeme vypustit vkládané slovo „zejména“. 
 

Akceptováno. 
Pojem stravovací služby přepracován. 
  
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 K bodu 18 (§ 26 odst. 1) návrhu: 
 
Z vykázaných ustanovení nařízení 2017/625 a 178/2002 

 
Akceptováno jinak. 
Novelizační bod zrušen.  
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nevyplývá nutnost doplnění distributora do § 26 odst. 5 
úvodní části (a tudíž podřízení povinnostem stanoveným v 
§ 26 odst. 1 písm. a), b), c) a d)). Požadujeme proto 
nevykazovat vkládané slovo „distributor“ jako 
implementační vůči čl. 10 odst. 2 nařízení a čl. 3 bodu 3 
nařízení 178/2002. 
Nadto, odstavec 1 se nyní dostane do rozporu s odst. 3 
téhož paragrafu, protože tam je odpovědnost distributora 
vymezena úžeji. V této souvislosti také uvádíme, že 
povinnosti podle § 26 odst. 1 jsou, pokud jde o oblast 
materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami a 
oblast kosmetických prostředků, stanoveny nad rámec 
nařízení č. 1935/2004 a nařízení č. 1223/2009 a musí být 
proto v souladu s primárním právem (konkrétně s čl. 34 a 
násl. SFEU týkajících se volného pohybu zboží). Máme za 
to, že podřízení distributora odpovědnosti, jakou má 
výrobce, může mít významný dopad na distribuci, včetně 
distribuce přeshraniční.  
Uvedená úprava by mohla rovněž představovat technickou 
specifikaci ve smyslu čl. 1 písm. c) směrnice 2015/1535.V 
takovém případě by návrh musel být notifikován jako 
technický předpis. 
S ohledem na výše uvedené požadujeme navrhovanou 
úpravu vysvětlit ve světle čl. 34 a násl. SFEU, jakož i ve 
vztahu k směrnici 2015/1535. Požadujeme nadto odstranit 
v § 26 rozpor mezi jeho odst. 1 a odst. 3. 
 

 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 
 
 
 
 
   
 

 K bodu 20 (§ 26 odst. 5) návrhu: 
 
Z čl. 10 odst. 5 nařízení 2017/625 vyplývá, že 
provozovatelé by měli příslušným orgánům mj. uvést 
konkrétní činnosti, které provádějí, včetně činností 
vykonávaných prostřednictvím prostředků na dálku, a 
místa, která mají pod svou kontrolou. To z úpravy ohledně 

 
 
Akceptováno, upraveno. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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toho, co má obsahovat oznámení podle § 26 odst. 5 (viz § 
26 odst. 5 věta druhá a třetí), nevyplývá. Jednak požadavek 
na uvedení předmětu činnosti nevyžaduje uvedení 
„konkrétních činností“, jak to požaduje čl. 20 odst. 5 
nařízení 2017/625, jednak u právnické osoby postrádáme 
požadavek na uvedení adresy provozovny (vzhledem k 
požadavku čl. 10 odst. 5 nařízení 2017/625 ohledně 
uvedení míst, které mají pod svou kontrolou). Jelikož 
právnická osoba nemusí být vždy obchodní firmu, je nutné 
doplnit za text „obchodní firmu“ text „nebo název“.  
Požadujeme tedy upravit § 26 odst. 5 ve smyslu výše 
uvedené připomínky. 

 K bodu 20 (§ 26 odst. 6) návrhu: 
 
Z vykázaných ustanovení nařízení 2017/625 a 178/2002 
nevyplývá nutnost vztáhnout na osobu, která úplatně nebo 
bezúplatně nabyla materiály nebo předměty určené pro 
styk s potravinami a používá je pro vlastní podnikání, 
„požadavky stanovené v odstavci 1 až 5“ (mají se na mysli 
požadavky podle § 26 odst. 1 až 5 - v této souvislosti 
podotýkáme, že v odst. 2 a odst. 4 nejsou vymezeny žádné 
požadavky, ale výjimky z požadavků). Požadujeme proto 
nevykazovat vkládaný odst. 6 jako implementační vůči čl. 
10 odst. 2 a 5 nařízení 2017/625 a čl. 3 bodům 2 a 3 
nařízení 178/2002. 
 
Nadto není jasné, proč by měla mít osoba, která úplatně 
nebo bezúplatně nabyla materiály nebo předměty určené 
pro styk s potravinami a používá je pro vlastní podnikání, 
stejné povinnosti (stejnou odpovědnost) jako výrobce (či 
dovozce) těchto výrobků (včetně např. i povinnosti zkoušet 
a hodnotit dotčené výrobky a o provedení a výsledcích vést 
dokumentaci – viz § 26 odst. 1 písm. b)). Takováto úprava 
by mohla vést k tomu, že by si osoby, které pro své 

Akceptováno částečně. Vysvětleno. 
Nebude vykazováno jako implementační vůči článkům 3 
bodům 2 a 3 nařízení č. 178/2002. 
 
Článek 1 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 625/2017 uvádí, že 
se nařízení vztahuje na úřední kontroly v oblastech výroby a 
používání materiálů a předmětů určených pro styk 
s potravinami.  
Dle článku 2 odst. 1 písm. a) se úředními kontrolami 
rozumějí činnosti prováděné za účelem ověření, zda 
provozovatelé dodržují nařízení (EU) č. 625/2017 a pravidla 
uvedená v článku 1 odst. 2. 
Provozovatelem je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, 
na kterou se vztahuje jedna nebo více povinností 
stanovených v pravidlech uvedených v článku 1 odst. 2.    
Z výše uvedeného vyplývá, že provozovatelé 
potravinářského podniku (výrobci potravin), kteří si pro 
účely vlastního použití vyrábí technologická zařízení nebo 
materiály určené pro styk s potravinami nebo je bezúplatně 
nebo za úplatu získají a následně dovezou a použijí ve svém 
provozu, stávají se provozovateli, na které se vztahuje úřední 
kontrola v oblasti výroby a používání materiálů a předmětů 
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podnikání potřebují materiály a předměty určené pro styk 
s potravinami, radši samy tyto výrobky vyráběly (ke 
zkoušení a hodnocení dotčených výrobků by docházelo jen 
u nich, a nikoliv dvakrát - jednou u výrobce a jednou u 
nich – a tudíž by to bylo levnější). Uvedená právní úprava 
by tak mohla mít významný dopad na distribuci včetně 
přeshraniční distribuce těchto výrobků. To by mohlo 
představovat omezení volného pohybu zboží ve smyslu čl. 
34 SFEU. Takové omezení volného pohybu však musí být, 
aby bylo ospravedlnitelné, zdůvodněno mandatorním 
požadavkem obecného zájmu, a nadto musí být 
proporcionální. O možnosti ospravedlnění výše uvedené 
úpravy však máme pochybnosti. Požadujeme vysvětlit, 
nebo § 26 odst. 6 vypustit. Uvedená úprava by mohla 
rovněž představovat technickou specifikaci ve smyslu čl. 1 
písm. c) směrnice 2015/1535. V takovém případě by návrh 
musel být notifikován jako technický předpis. 
S ohledem na výše uvedené požadujeme navrhovanou 
úpravu vysvětlit ve světle čl. 34 a násl. SFEU, jakož i ve 
vztahu k směrnici 2015/1535.  

určených pro styk s potravinami. 
 Nad to nařízením (EU) č. 625/2017 není stanovena žádná 
výjimka pro provozovatele potravinářských podniků 
v oblastech výroby a používání materiálů a předmětů 
určených pro styk s potravinami. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 K bodu 33 (§ 44a odst. 3 a 4) návrhu: 
 
Návrh v § 44a odst. 3 a odst. 4 uvádí kombinaci 
konkrétního ustanovení předpisu EU (viz slova „podle 
převodní tabulky uvedené v příloze VII“) a generického 
vymezení přímo použitelného předpisu EU. Je žádoucí 
místo generického vymezení předpisu EU použít název 
konkrétního předpisu EU, o jehož konkrétní části (převodní 
tabulce v příloze VII; upozorňujeme, že některé poznámky 
pod tabulkou byly novelizovány) se v odst. 3 a 4 mluví. 
Lze např. použít slova „nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění“. 
 
 

Akceptováno.  
 
Došlo k úpravě označení předpisu EU. 
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 K bodu 54 (§ 80 odst. 9) návrhu: 
 
V § 80 odst. 9 písm. b) požadujeme přeformulovat 
následovně: „předkládá Evropské komisi a Evropskému 
úřadu pro bezpečnost potravin víceletý národní program 
pro rezidua pesticidů podle článku 30 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005x)“. Vyjádří se tak 
oproti navrženému znění i to, komu se program předkládá, 
v jakém režimu (čl. 30) a také se dodrží terminologie 
zavedená na úrovni EU. 
 
Podle čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení 2017/625 však má 
členský stát určit jediný orgán odpovědný za koordinaci 
spolupráce a kontaktů s Komisi a dalšími členskými státy, 
pokud jde o úřední kontroly a jiné úřední činnosti 
prováděné v každé oblasti, na něž se vztahují pravidla 
vedené v čl. 1 odst. 2. V důvodové zprávě v odůvodnění 
k bodu 54 (str. 32) předkladatel uvádí, že ministerstvo 
bude mj. orgánem zajišťujícím koordinaci spolupráce a 
jednání s Komisí nebo dalšími členskými státy v oblasti 
materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami. Čl. 
4 odst. 2 písm. b) je vykázáno i v RT. Máme za to, že tato 
koordinační role ve vztahu ke Komisi a jiným členským 
státům z návrhu nevyplývá. Navíc se ale domníváme, že 
nelze orgán podle čl. 4 odst. 2 písm. b) nařízení 2017/625 
stanovit pouze pro oblast materiálu a předmětů určených 
pro styk s potravinami, protože tato oblast není 
samostatnou oblastí podle čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení. 
Podle našeho názoru musí jediný orgán podle čl. 4 odst. 2 
písm. b) vždy pokrývat oblast podle jednoho z písmen čl. 1 
odst. 2. Požadujeme vysvětlit. 

 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Bod 26 preambule nařízení (EU) č. 625/2017 umožňuje určit 
pouze pro oblast materiálů a předmětů určených pro styk 
s potravinami koordinační orgán, cituji: Členské státy sice 
mohou nejlépe identifikovat a rozhodnout, který příslušný 
orgán nebo orgány mají být určeny pro každou oblast nebo 
její část, měly by však být rovněž povinny určit jediný orgán 
v každé oblasti nebo části oblasti, který zajistí náležitě 
koordinovanou komunikaci s příslušnými orgány jiných 
členských států a s Komisí.  
Nad to Ministerstvo zemědělství, které je koordinačním 
orgánem v oblasti potravin, nevzneslo k uvedenému bodu 
žádnou připomínku. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 K bodu 60 (§ 87) návrhu: 
 
Slova „jiných právních aktů Evropské unie“ v odst. 1 a 

Akceptováno jinak. 
Daný text vypuštěn. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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odst. 3 požadujeme nahradit slovy „jiných předpisů EU“. 
 

 

 K bodu 61 (§ 88) návrhu: 
 
§ 88 odst. 9 požadujeme přeformulovat. Ustanovením by 
se mělo stanovit, že „(V) rámci výkonu státního 
zdravotního dozoru orgány ochrany veřejného zdraví 
v rozsahu jejich působnosti jsou pracovníci pověření 
plněním kontrolních úkonů v případě kontroly prodeje 
výrobků nebo pokrmů komunikačními prostředky na dálku 
oprávněni při odebírání vzorku kontrolním nákupem u 
kontrolované osoby využívat zastírání skutečné 
totožnosti.“. 
Požadujeme vysvětlit, jak je to v případě odběru vzorku 
kontrolním nákupem provedeným komunikačními 
prostředky na dálku s oddělením části vzorku pro 
kontrolovanou osobu pro účely druhého odborného 
stanoviska. Podle našeho názoru by mělo být do návrhu 
doplněno ustanovení, jenž stanoví, že se vzorek pro druhé 
odborné stanovisko v případě kontroly prodeje na dálku 
neposkytuje, a že tím ale není dotčeno právo na druhé 
odborné stanovisko, které provozovatele opravňuje požádat 
o dokumentární přezkum podle čl. 35 odst. 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625. 

 
 
Akceptováno 
 
 
 

 K bodu 102 (§ poznámka pod čarou č. 73) návrhu: 
 
Požadujeme nahradit „625/2017“ textem „2017/625“. 
 

Akceptováno 

Veřejná 
ochránkyně práv 

§ 9 ODST. 3 A10 ODST. 2  
Současná právní úprava požaduje, aby děti, které se účastní 
školy v přírodě nebo zotavovací akce, a osoby, které 
na nich působí jako dozor nebo zdravotník, byly zdravotně 
způsobilé. Zdravotní způsobilost posuzuje registrující 
poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné 

Akceptováno 
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praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství 
pro děti a dorost, přičemž zákon neumožňuje, aby 
lékařský posudek vydal kdokoli jiný než registrující 
poskytovatel žadatele.  
Toto pravidlo zabraňuje vykonávat činnost dozoru 
nebo zdravotníka na škole v přírodě nebo zotavovací 
akci anebo se těchto akcí jako dítě účastnit osobám, jež 
z jakéhokoli důvodu nemají registrujícího 
poskytovatele. To se negativně dotýká různých skupin 
osob – například těch, které registrujícího poskytovatele 
nemají, protože si ho nemohou obstarat – s tím se potýkají 
jednak osoby žijící v regionech s horší místní dostupností 
lékařské péče, jednak například osoby jiných národností, 
etnických skupin, starší lidé nebo osoby se zdravotním 
postižením. Kromě toho se toto pravidlo dotýká také osob, 
jež registrujícího poskytovatele nemají z vlastního 
rozhodnutí. 
Především však nemožnost získat posudek od jiného než 
registrujícího poskytovatele dopadá nepříznivě na osoby, 
které kvůli svému pobytu v zahraničí nebo cizí státní 
příslušnosti nejsou účastny českého veřejného zdravotního 
pojištění, a nemohou se proto u českého poskytovatele 
zaregistrovat. To se týká jak občanů třetích států, tak 
občanů Evropské unie, kteří vykonali volný pohyb 
do jiného státu (migrující občané EU). Může se jednat 
o české občany, kteří pracují v zahraničí a jsou z tohoto 
důvodu zdravotně pojištěni v cizině, nebo o jiné než české 
občany EU, kteří nemají z jakéhokoli důvodu v Česku 
veřejné zdravotní pojištění, případně o děti těchto občanů. 
Ve vztahu k občanům EU (občanům České republiky 
i jiných států EU) proto takové pravidlo odporuje právu 
Evropské unie. Právo Evropské unie zakazuje 
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neodůvodněné znevýhodňování občanů EU v přístupu 
k zaměstnání a k výdělečným aktivitám obecně.1 Právní 
úprava obsažená v § 10 zákona o ochraně veřejného zdraví 
však některým migrujícím občanům přímo brání vykonávat 
činnost dozoru nebo zdravotníka na škole v přírodě nebo 
zotavovací akci, kterou bezpochyby lze vykonávat jako 
výdělečnou aktivitu. Žádné racionální odůvodnění této 
právní úpravy přitom nenalézám. Zákonná právní úprava 
nesouladná s právem Evropské unie může vést k zahájení 
řízení o porušení povinnosti Evropskou komisí a případně 
také k uložení sankce České republice v řízení před 
Soudním dvorem EU. 
Obecná právní úprava posudkové péče a lékařských 
posudků v zákoně o specifických zdravotních službách 
přitom umožnuje, aby posudek vydal poskytovatel v oboru 
všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství 
pro děti a dorost, nemá-li osoba registrujícího 
poskytovatele.2 Stejně tak podobné pravidlo obsahují 
speciální právní úpravy, např. pro posuzování zdravotní 
způsobilosti k tělesné výchově a sportu, k řízení 
motorových vozidel a k vydání nebo platnosti zbrojního 
průkazu.3 Právní úprava obsažená v ustanovení § 9 odst. 
3 a 10 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví je 
tedy ojedinělá, jelikož nezná alternativu k posudku 
vydanému registrujícím poskytovatelem. 
Z výše uvedených důvodů se domnívám, že je namístě 
popsanou právní úpravu změnit. Jako nejvhodnější řešení 
se mi jeví zakotvit do zákona o ochraně veřejného zdraví 

 
1  Právní úprava volného pohybu pracovníků (zejména čl. 45 Smlouvy o fungování EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 
o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie) a volného pohybu služeb (zejména čl. 56 Smlouvy o fungování EU a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/123/ES o službách na vnitřním trhu).  
2  Ustanovení § 42 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.  
3  Ustanovení § 51 zákona o specifických zdravotních službách; § 84 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů; § 20 zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů.  
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stejnou možnost, jakou obsahuje obecná právní úprava 
v zákoně o specifických zdravotních službách (§42 odst. 
2), aby osobám, které nemají registrujícího poskytovatele, 
mohl posudek vydat i jiný poskytovatel v oboru všeobecné 
praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti 
a dorost, nemá-li osoba registrujícího poskytovatele. 
KONKRÉTNĚ TEDY NAVRHUJI DOPLNIT NÁVRH 
ZÁKONA O NÁSLEDUJÍCÍ DVA BODY 
„V § 9 odst. 3 se za větu první vkládá věta: „Nemá-li dítě 
registrujícího poskytovatele, vydává posudek poskytovatel 
v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.“.“ 
„V § 10 odst. 2 se za větu první vkládá věta: „Nemá-li 
osoba registrujícího poskytovatele, vydává posudek 
poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo 
praktické lékařství pro děti a dorost.“.“ 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

Připomínka: §38 čl. 2 
Návrh na změnu:  
1. Požadujeme v bodě 28. čl. (2) změnu podmínky pro 
zařazení práce do druhé kategorie na základě odborného 
posouzení:  
28. V § 38 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a 
doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod 
čarou č. 94 zní: 
 
(2) Pro rizikové faktory fyzická zátěž a pracovní poloha 
může zaměstnavatel zařadit práce do druhé kategorie na 
základě odborného hodnocení provedeného držitelem 
autorizace k vyšetření v oboru fyziologie práce podle § 83a 
odst. 1písm. i).  
V případě zařazení těchto faktorů do kategorie druhé 
rizikové, třetí nebo čtvrté musí být součástí odborného 

Akceptováno.  
 
Pro jednoznačnost předpisu došlo k přeformulování návrhu, 
tedy i podmínky nepřítomnosti nemoci z povolání, současně 
v návaznosti na připomínkové řízení byl upraven postup 
v případně výskytu nemoci z povolání na pracovišti. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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hodnocení i výsledky měření provedeného podle § 83a 
odst. 1. Podmínkou postupu podle § 38 odst. 2 je, že při 
výkonu takové práce se v posledních 3 letech ode dne 
zařazení práce do druhé kategorie nevyskytla nemoc 
z povolání ani ohrožení nemocí z povolání. 
 
Odůvodnění: 
Výskyt jedné nemoci z povolání případně jednoho 
ohrožení z nemoci z povolání ještě nepoukazuje na splnění 
nadlimitních hodnot rizikových faktorů pro zařazení prací 
do kategorie 2R, 3, 4.  Je nutné buď definovat četnost 
výskytu NZP např. formou procentuálního vyjádření z 
celkového počtu pracovníků na daném pracovišti. Další 
možností je v případě výskytu nemoci z povolání nebo 
ohrožení nemoci z povolání požadovat aktuální 
vyhodnocení rizikových faktorů dle platné legislativy.  
 
Tato připomínka je zásadní 

 
2.Připomínka: K § 44a odst. 3 a 4 

Návrh na změnu: 
V těchto odstavcích návrh zavádí nové pojmenování pro 
látky a směsi klasifikované, dle nařízení EU č. 1272/2008 
(nařízení CLP), jako akutně toxické kategorie 1 nebo 2 a 
akutně toxické kategorie 3 – viz následující tabulka: 
  
nebezpečná 
vlastnost stávající pojmy nové pojmy 

akutní toxicita 
kategorie 1 nebo 2 vysoce toxické zvláště toxické 

akutní toxicita 
kategorie 3 toxické velmi toxické 

Akceptováno jinak.  
 
Navrhovanými změnami dochází zejména k úpravě 
terminologie a legislativních zkratek, které již neodpovídají 
terminologii užívané přímo použitelnými právními přepisy, 
legislativní zkratky byly nahrazeny klasifikací podle nařízení 
(ES) č. 1272/2008. Překladatel je toho názoru, že legislativní 
zkratka i přes svůj historický význam zcela nekoreluje s 
terminologií užívanou v současné době. V důsledku 
připomínkového řízení došlo k úpravě návrhu § 44a a 44b. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Stávající pojmy jsou v české legislativě používány již od 
roku 1998, kdy byl vydán první chemický zákon, který je 
zavedl. Za těch dvacet let existence se zažily jak v 
odborných kruzích, tak i mezi laiky (tj. mezi zaměstnanci). 
Dle zákoníku práce a evropského nařízení REACH musí 
zaměstnavatelé seznamovat zaměstnance s riziky 
vyplývajícími z používání nebezpečných chemických látek 
a směsí – tj. musí jim vysvětlit s jak moc „jedovatými“ 
látkami anebo směsmi pracují. Vzhledem k tomu, že se v 
převážné většině jedná o zaměstnance bez chemického 
vzdělání, jsou schopni rozlišit závažnost mezi těmito 
dvěma nebezpečnými skupinami (tj. jsou schopni rozlišit 
nuanci mezi těmito pojmy). 
Zmiňovaný chemický zákon v případě účinků na lidské 
zdraví rozlišoval následující skupiny nebezpečnosti – 
zdraví škodlivý, toxický a vysoce toxický. Zmiňované 
nařízení CLP (zaváděcí mezinárodní systém klasifikace 
GHS do práva EU od roku 2010) sice situaci v pojmosloví 
částečně zkomplikovalo, ale stávající úprava zákona o 
ochraně veřejného zdraví si s tím poradila velmi dobře (viz 
níže uvedená tabulka). Toto nařízení sloučilo látky a směsi 
toxické a škodlivé do jedné kategorie. 
  
   
staré označení 
nebezpečných vlastností 
 (tj. před CLP) 

označení nebezpečných 
vlastností dle CLP 

vysoce toxické akutní toxicita kategorie 1  
akutní toxicita kategorie 2 

toxické akutní toxicita kategorie 3 
zdraví škodlivé akutní toxicita kategorie 4 
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Dle již zmiňovaného nařízení CLP je k příslušné 
nebezpečné vlastnosti přiřazena jedna (popř. i více) 
příslušná standardní věta o nebezpečnosti (tzv. H-věta). 
Pro akutní toxicitu kategorie 3 je přiřazena věta H301, 
H311 anebo H331 (věty rozlišují cestu vstupu – tj. toxicitu 
orální, dermální nebo inhalační). Znění těchto vět je 
„Toxický při požití / styku s kůží / vdechování.“. Pro 
akutní toxicitu kategorie 1a 2 je přiřazena věta H300, H310 
anebo H330. Znění těchto vět je „Při požití / styku s kůží / 
vdechování může způsobit smrt.“. Znění těchto vět musí 
být uvedeno i na etiketách. Z uvedeného vyplývá, že 
„toxické“ látky/směsi mají v textu uvedeno, že jsou toxické 
a „vysoce toxické“ látky/směsi, že mohou být smrtelné. V 
případě nových pojmů bude těžké rozlišit, zda toxický 
účinek mají látky/směsi „velmi“ toxické či „zvláště“ 
toxické. 
  
Odůvodnění: 
V případě zavedení nových pojmů s vysokou 
pravděpodobností nebudou obyčejní zaměstnanci schopni 
rozlišit rozdíl mezi těmito dvěma nebezpečnými 
skupinami. Stejně tak i lidem z odborných kruhů se zajisté 
budou tyto nové pojmy navzájem plést, protože je mezi 
nimi velmi nepatrná nuance. Dalším důvodem díky, 
kterému bude docházet k vzájemné záměně, je v použití 
označení „velmi toxické“ pro toxické látky/směsi. 
Anglický termín „very toxic“ lze přeložit několikerým 
způsobem – správný překlad je „vysoce toxický“. Slovíčko 
„very“ se běžně používá ve významu „velmi“ či „velice“ a 
zde spočívá životu nebezpečná záměna, kdy z „vysoce 
toxické / zvláště toxické“ látky/směsi se stane látka/směs 
„toxická / velmi toxická“ – tj. dojde k podhodnocení rizika, 
která může pro člověka znamenat smrtelný omyl, kdy 
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místo „pouhé“ otravy může dojít ke smrti. Podobně k 
záměně může dojít i v opačném směru (tj. při překladu z 
češtiny do angličtiny), ale v tomto případě dojde k 
nadhodnocení míry rizika (tj. k přijímání přísnějších 
opatření). Podobné záměny hrozí nejen při překladu z/do 
angličtiny, ale i dalších jazyků. Po zavedení nových pojmů 
by ve škále účinků na lidské zdraví chyběl mezistupeň 
„toxický“ (zcela logicky) – viz níže uvedená tabulka. 

označení nebezpečných 
vlastností dle CLP 

pojmy dle návrhu změny 
zákona 

akutní toxicita kategorie 1  
zvláště toxické 

akutní toxicita kategorie 2 

akutní toxicita kategorie 3 velice toxické 

akutní toxicita kategorie 4 zdraví škodlivé 

  
Na základě výše uvedeného SP ČR navrhuje ponechat v 
zákoně stávající pojmy – tj. toxický a vysoce toxický. 
Tato připomínka je zásadní. 

Svaz chemického 
průmyslu ČR 

Zásadní připomínky: 
1. § 44a odst(1) V odst. 1 je nově upraveno odebírání 

chemických látek a směsí z originálního balení do 
náhradního obalu. Náhradní obal musí splňovat 
požadavky stanovené v čl. 35 nařízení CLP a musí 
být zajištěno, že je řádně označen, aby nemohlo 
dojít k záměně a aby nakládající osoba s látkou 
nebo směsí v náhradním obalu měla dostatek 
informací o její nebezpečnosti a zároveň nezbytné 
informace k ochraně zdraví nebo životního 
prostředí.    Z navrženého textu nevyplývá, jak má 
označení vypadat- není uveden odkaz na příslušná 

Akceptováno jinak.  
V návaznosti na připomínkové řízení byl novelizační bod 
zrušen.  
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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článek nařízení CLP jako v případě požadavku na 
obal. Z navrženého textu není jasné, zda tato 
povinnost platí i pro laboratoře (práce s 
chemickými látkami v malých objemech a rychlá 
spotřeba), nebo pouze pro výrobní proces  - uvádí 
se „ náhradní obaly, jejichž obsah není okamžitě po 
vydání spotřebován ve výrobním procesu“. 
Požadujeme vyjasnit požadavky na označení 
náhradních obalů a uvést, na jaké náhradní obaly se 
povinnosti vztahují. 

 
 2. § 44a odst. (3) V první větě požadujeme doplnit 

čárku za slova „podnikající fyzické osoby“.  
Zásadně nesouhlasíme se zavedením pojmu 
„zvláště toxické látky nebo směsi“ pro  nebezpečné 
chemické látky a chemické směsi, které mají 
přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti akutní 
toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení CLP  
nebo podle převodní tabulky uvedené v příloze VII 
nařízení CLP. K zavedení pojmu „zvláště toxické 
látky nebo směsi“ není žádný důvod a způsobilo by 
to nedorozumění a případné podcenění rizika při 
použití těchto látek. Požadujeme zachování 
stávajícího pojmu, tedy pojmu „nebezpečné 
chemické látky a chemické směsi klasifikované 
jako vysoce toxické“, který byl používán již 
v dřívějších úpravách, případně aby se v zákoně 
upustilo od „skupinového značení“ látek (zvláště 
toxické….) a byly vždy vyjmenovaly odpovídající 
třídy nebezpečnosti. 

 

Akceptováno jinak. 
 
V návaznosti na uplatněnou připomínku došlo 
k terminologické úpravě ustanovení § 44a a 44b, kdy 
legislativní zkratky byly nahrazeny klasifikací. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 3. § 44a odst. (4) Zásadně nesouhlasíme se zavedení 
pojmu „velmi toxické látky nebo směsi“ pro 
nebezpečné chemické látky a chemické směsi, které 

Akceptováno jinak. 
 
V návaznosti na uplatněnou připomínku došlo 
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mají přiřazenu třídu nebo třídy a kategorii nebo 
kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 3 
nebo toxicita pro specifické cílové orgány po 
jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 
podle nařízení CLP  nebo podle převodní tabulky 
uvedené v příloze VII nařízení CLP. K zavedení 
pojmu „velmi toxické látky nebo směsi“ není žádný 
důvod a způsobilo by to nedorozumění a případné 
podcenění rizika při použití těchto látek. 
Požadujeme zachování stávajícího pojmu 
„nebezpečné chemické látky a chemické směsi 
klasifikované jako toxické, případně aby se 
v zákoně upustilo od „skupinového značení látek“ 
(velmi toxické…) a byly vždy vyjmenovány 
odpovídající třídy nebezpečnosti.  

 

k terminologické úpravě ustanovení § 44a a 44b, kdy 
legislativní zkratky byly nahrazeny klasifikací. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 4. § 44a odst. (4)  V praxi nelze splnit požadavek na 
zákaz nabízení, darování, prodeje a jiného dodání, 
přenechání nebo obstarání určité skupiny 
nebezpečných látek a směsí  fyzickým  osobám  
mladším 18 let nebo osobám,  jejíž svéprávnost 
byla soudem omezena  a působí to velké aplikační 
problémy. Nikde není vysvětleno, co je to nabízení 
těmto osobám. Probíhají kontroly hygienické 
služby pojmu „nabízení“ a bohužel není jednotný 
názor. Zákonodárce by měl zpracovat nějaký 
metodický pokyn. 

 

Akceptováno částečně.  
 
Jedná se o stávající povinnost, která byla pouze očištěna o 
zastaralou terminologii. Předmětem novelizace není základní 
myšlenka předmětného ustanovení, ale terminologie. 
V návaznosti na připomínku dojde k analýze metodiky 
kontrolních plánů orgánů ochrany veřejného zdraví s cílem 
dosažení sjednocení kontrolní činnosti.  
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 Ostatní připomínky:   
1. §37, odst. 2  O zařazení prací a rizikových faktorů 

pracovních podmínek do třetí nebo čtvrté 
kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany 
veřejného zdraví. Dříve  se do kategorií zařazovaly 
práce na základě intenzity působení rizikových 

Akceptováno jinak.  
V návaznosti na připomínkové řízení byl novelizační bod 
zrušen. 
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faktorů pracovních podmínek. Faktory jsou  tedy 
důvodem  zařazení prací do kategorií, ale že by 
zaměstnavatel určoval zařazení faktoru, je  
překvapující.  

 
 2. V §44 a odstavec 6 uveden ještě pojem "přípravky". Akceptováno.  

Novelizačním bodem č. 35 došlo k úpravě textu.  
Svaz měst a obcí Svaz měst a obcí České republiky uplatňuje k návrhu 

pouze jednu připomínku doporučující, která se týká změn v 
§ 13 odst. 1 – Vnitřní prostředí staveb a hygienické 
požadavky na venkovní hrací plochy. Nově mezi 
kontrolované stavby patří provozovny živností dle § 7 odst. 
1, v nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské 
skupině. S přihlédnutím k podstatě novely Svaz 
samozřejmě souhlasí s tím, že by děti neměly pobývat 
v prostorách, které mohou být zdraví nebezpečné. Na 
druhou stranu je třeba uvést, že mnoho dětských skupin 
fungujících nyní z dotací MPSV má menší kapacitu jen 
z toho důvodu, aby provoz nemusel podléhat rekolaudaci a 
nebylo třeba mít vyjádření nutná pro rekolaudaci.   
  Z tohoto pohledu je zde obava, že velmi úspěšný 
projekt na podporu dětských skupin z důvodu zpřísněných 
podmínek skončí či nebude dosahovat tak vysokého počtu 
zapojených subjektů, protože většina dětských skupin 
zpřísněným požadavkům, které sebou novela nese, nebude 
moci dostát, přestože se v jejich prostorách např. plíseň 
nebo formaldehyd nevyskytuje.  
 

Neakceptováno  
 
Návrh legislativní úpravy sjednocuje hygienické požadavky 
pro všechna zařízení spadající pod výkon státního 
zdravotního dozoru orgánu ochrany veřejného zdraví, která 
zajišťují péči o děti. Doposud se uvedená povinnost 
vztahovala pouze na zařízení pro výchovu a vzdělávání 
zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení.  
Nově uložené povinnosti dětské skupině a provozovnám 
živností, uvedených v § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného 
zdraví, jsou upraveny vyhláškou č. 6/2003 Sb., kterou se 
stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových 
místností některých staveb tzn. mikroklimatické podmínky, 
chemické faktory prostředí, prach a limity pro výskyt 
mikroorganismů a roztočů v prostředí. 
Navrhovaná právní úprava nepodléhá režimu stavebního 
řízení za účelem změny užívání prostor k danému účelu užití. 

Středočeský kraj 
 

Zásadní připomínka: 
 
§ 77 odst. 3 
 
Navrhujeme nahradit stávající znění § 77 odst. 3 tímto 
zněním:  

Neakceptováno, vysvětleno. 
Připomínka je nad rámec řešené úpravy. Návrh 
připomínkového místa zasahuje do principu kontaktování 
dotčených orgánů státní správy místně příslušnými 
stavebními úřady. Navrhovanou úpravou zákona č. 258/2000 
Sb. by došlo pouze k dílčí a nekoncepční úpravě. 
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„(3) Žadatel k záměru stavby bytového, rodinného domu, 
stavbě pro předškolní nebo školní vzdělání, stavbě pro 
zdravotní nebo sociální účely anebo k funkčně obdobné 
stavbě a ke stavbě zdroje hluku je povinen požádat o 
závazné stanovisko příslušný orgán ochrany veřejného 
zdraví.“. 
Odůvodnění:  
Navržená právní úprava je v souladu se zněním měněného 
odstavce 4 § 77, kde je povinnost vázána k žadateli. 
 

Doporučujeme připomínku uplatnit v rámci probíhajícího 
legislativního procesu k návrhu (věcného záměru) stavebního 
zákona.  
Stávající podobou stavebního zákona je zakotvena povinnost 
stavebním úřadům, aby požádali prostřednictvím žadatele 
jednotlivé dotčené orgány o vydání jejich stanoviska. Je 
nezbytné uvést, že místní stavební úřad v návaznosti na 
charakteru stavby určuje, jaké dotčené orgány mají být 
prostřednictvím žadatele osloveni. 
  
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Moravskoslezský 
kraj 

Zásadní připomínky  
 
Součástí navrhované právní úpravy jsou související změny 
následujících zákonů: 

• zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 
ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
V souvislosti s novelizací zákona č. 373/2011 Sb., o 
specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, navrhujeme v části třetí nad rozsah předkládané 
novelizace zakomponovat do návrhu rovněž změnu, resp. 
doplnění ustanovení týkajících se vydávání lékařského 
posudku o neuznání nemoci z povolání, tak, aby nebylo 
možno za jeho vydání, resp. předání oprávněným 
subjektům účtovat úhrady (viz problematika Karvinské 
hornické nemocnice, a.s., která je Ministerstvu 
zdravotnictví známa.) V daném případě navrhujeme 
jednoznačné legislativní zakotvení toho, že posouzení a 

Neakceptováno, vysvětleno.  
 
Předmětný návrh je nad rámec návrhu novely. Předkladatel 
je toho názoru, že vydání lékařského posudku, kterým se 
uznává, resp. neuznává onemocnění jako nemoc z povolání 
je obecně, včetně jednotlivých vyšetření a administrativních 
procesů hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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vydání (včetně předání) lékařského posudku o neuznání 
nemoci z povolání je úkon poskytovatele zdravotních 
služeb, který není možno v žádném případě zpoplatnit. 
Jednoznačné legislativní zakotvení odstraní výkladovou 
nejednotnost.  
 
Případně v této souvislosti navrhujeme provést změny 
v části zákona týkající se přestupků tak, aby z formulace 
skutkové podstaty jednoznačně vyplývalo, že zpoplatnění 
vydání/předání posudků týkajících se uznání a neuznání 
nemoci z povolání, je v rozporu se zákonem. 
 

Liberecký kraj Zásadní připomínky  
 
1.k § 62a) - Epidemiologické šetření: 
§ 62 a) - Epidemiologické šetření: Stávající znění: 
„Příslušné orgány ochrany veřejného zdraví jsou 
oprávněny provádět epidemiologické šetření zaměřené 
zejména na ověření diagnózy a zjištění ohniska nákazy (§ 
65 odst. 2). Osoby jsou povinny sdělit příslušnému orgánu 
ochrany veřejného zdraví na jeho výzvu okolnosti důležité 
v zájmu epidemiologického šetření.“  
navrhujeme změnit na: „Příslušné orgány ochrany 
veřejného zdraví jsou oprávněny provádět epidemiologické 
šetření zaměřené zejména na ověření diagnózy a zjištění 
ohniska nákazy (§ 65 odst. 2). Fyzické, právnické a 
podnikající fyzické osoby  jsou povinny sdělit 
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví na jeho 
výzvu okolnosti důležité v zájmu epidemiologického 
šetření.“ 
Odůvodnění: 
Je třeba jednoznačně specifikovat subjekty, které mají 
povinnost poskytovat informace. Ne vždy jsou orgánům 
ochrany veřejného zdraví  informace  poskytovány, 

Vysvětleno. 
Pod pojem „osoba“ spadá podle občanského zákoníku osoba 
fyzická i osoba právnická. Podnikající fyzická osoba je pak 
nepochybně stále fyzickou osobou. Pro účely tohoto 
ustanovení toto rozlišení není relevantní. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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zejména  s odkazem na nařízení GDPR nedochází 
k předávání důležitých osobních  údajů  potřebných 
k epidemiologickému šetření např. ze strany zdravotních 
pojišťoven.  

  
2.Připomínka k bodu 55 
§ 82 odst. 2 Krajské hygienické stanici náleží  
stávající znění: o) vykonávat státní zdravotní dozor nad 
plněním povinnosti zaměstnavatele zajistit 
pracovnělékařské služby uložené zvláštním právním 
předpisem61) a nad plněním povinnosti poskytovatele 
pracovnělékařských služeb provádět pracovnělékařské 
prohlídky uložené zvláštním právním předpisem61),  
 
Navrhujeme současně upravit § 47 zákona č. 373/2011 Sb.  
vložením textu za písm. e) takto:  
K posouzení otázek pod písm. b) a c) je věcně příslušná 
krajská hygienická stanice podle zvláštního právního 
přepisu29). K posouzení otázky pod písm. d), zda bylo 
při ověření podmínek vzniku nemoci z povolání 
postupováno v souladu s jinými právními předpisy 25) 
je věcně příslušné ministerstvo. 
Do doby vydání stanoviska k posouzení otázky b), c) 
nebo d) příslušnými orgány, se běh lhůty podle 
odstavce 2 přeruší.    
 
Odůvodnění: 
Současně se změnou zákona č. 258/2000 Sb., navrhujeme 
upravit i zákon č. 373/2011 Sb., neboť se zavedením 
státního dozoru nad plněním povinnosti poskytovatele 
pracovnělékařských služeb provádět pracovnělékařské 
prohlídky uložené zvláštním právním předpisem souvisí 
příslušnost k přezkumu lékařských posudků, která je 
upravena § 47 (1) Příslušný správní orgán  

Neakceptováno, vysvětleno.  
 
Uznávání nemocí z povolání doznalo zákonem o 
specifických zdravotních službách výrazných procesuálních 
změn. Nejvýraznější změnou byla změna subjektu 
provádějící přezkum lékařského posudku jako celku (tedy 
klinických i hygienických podmínek). Aplikační praxí byly 
iniciovány nezbytné úpravy procesu uznávání nemocí 
z povolání, ověřování podmínek vzniku nemoci z povolání a 
dále přezkumu lékařského posudku.  
Předkladatel je toho názoru, že problematika ověřování 
podmínek vzniku nemocí z povolání vykazuje procesní 
nedokonalosti, které je nezbytné analyzovat jak na mikro-, 
tak na makroúrovni celého systému uznávání nemocí 
z povolání. Solitérní změny bez komplexní úpravy by mohly 
narušit stabilitu zavedeného systému a postupu při ověřování 
podmínek vzniku nemocí z povolání nebo uplatňování 
návrhů na přezkum lékařského posudku. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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při přezkoumání lékařského posudku vychází z podkladů 
předaných poskytovatelem a zjišťuje, zda 
a) bylo posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního 
stavu posuzované osoby provedeno a lékařský posudek 
vydán k tomu oprávněným poskytovatelem a vypracován 
posuzujícím lékařem  s příslušnou specializovanou 
způsobilostí, 
b) byly provedeny lékařské prohlídky, které stanoví právní 
předpisy nebo které indikoval posuzující lékař, 
c) byl zdravotní stav posuzované osoby pro účely 
zdravotního posouzení zjištěn úplně v rozsahu stanoveném 
prováděcím právním předpisem podle § 52, 60 nebo 65 
nebo jinými právními předpisy 24), 
d) při ověření podmínek vzniku nemoci z povolání bylo 
postupováno v souladu s jinými právními předpisy 25) a 
e) závěr o posouzení zdravotní způsobilosti nebo 
zdravotního stavu odpovídá zdravotnímu stavu posuzované 
osoby aktuálně zjištěnému v době vydání lékařského 
posudku. 
Přezkoumáním bodů b) a c) by byla dle navrhované změny 
zákona č. 258/2000 Sb. příslušná krajská hygienická 
stanice. Správní orgán (krajský úřad) by pak musel 
postoupit přezkum lékařského posudku KHS. V případě 
přezkumu lékařského posudku o uznání/neuznání nemoci 
z povolání v současné době postupuje správní orgán 
(krajský úřad) přezkum v rozsahu posouzení bodu d), tj. 
otázky, zda bylo při ověření podmínek vzniku nemoci 
z povolání postupování v souladu s jinými právními 
předpisy, Ministerstvu zdravotnictví – odboru ochrany 
veřejného zdraví. V této souvislosti navrhujeme příslušnost 
ministerstva uvést v § 47. 
 

 3.Čl. IV – bod 4 
Změna zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 

Akceptováno jinak.  
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službách 
Stávající znění - § 90 odst. 4:  
f) neinformuje zaměstnance o možném vlivu faktorů 

pracovních podmínek na jeho zdraví podle § 57 
odst. 1 písm. a), 

g) neinformuje zaměstnavatele o možném vlivu 
faktorů pracovních podmínek na zdravotní stav 
jeho zaměstnanců podle § 57 odst. 1 písm. b), 

h) nespolupracuje se zaměstnavatelem, zaměstnanci, 
zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a s odborně způsobilými osobami podle 
zákona upravujícího zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 11), 
odborovou organizací a kontrolními orgány v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 12) 
podle § 57 odst. 1 písm. d). 

 
Stávající znění - § 92:  
d) krajská hygienická stanice podle zvláštního 

právního přepisu29), jde-li o přestupky podle § 90 
odst. 4 písm. f). 

 
Navrhujeme doplnit § 92:  
krajská hygienická stanice podle zvláštního právního 
přepisu29), jde-li o přestupky podle § 90 odst. 4 písm. f), 
g), h). 
Odůvodnění: 
Vzhledem k zavedení nových přestupků pod písm. f), g), h) 
navrhujeme doplnit do § 92 d) i chybějící nové přestupky. 
V dalších připomínkách uvedených níže navrhujeme 
přesunout nové přestupky v rozporu se zákonem o 
specifických zdravotních službách zařazené do zákona 
č. 258/2000 Sb. týkající se poskytovatelů 
pracovnělékařských služeb do zákona č. 373/2011 Sb. 

V návaznosti na připomínkové řízení byl novelizační bod 
zrušen. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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a současně s tím navrhujeme úpravu příslušnosti 
přestupků dle § 90 odst. 4.  

 4.K bodům 84, 90  
Připomínka:  
Do § 92h zákona č. 258/2000 Sb. jsou zavedeny nové 
přestupky na úseku pracovnělékařských služeb. Současně 
jsou zavedeny nové přestupky do zákona č. 373/2011 Sb. 
Příslušnými orgány k projednávání všech nových 
přestupků jsou krajské hygienické stanice. Navrhujeme, 
aby přestupky poskytovatelů pracovnělékařských služeb 
navazujících na porušení povinností dle zákona 
č. 373/2011 Sb. byly uvedeny pouze v zákoně č. 373/2011 
Sb. 
Odůvodnění:  
Vedením přestupků na úseku pracovnělékařských služeb 
z důvodu porušení povinností stanovených zákonem č. 
373/2011 Sb. ve dvou zákonech je nepřehledné a může tak 
docházet k duplicitnímu trestání.  
 
Stávající znění - § 92h zákona č. 258/2000 Sb.: 
(8) Poskytovatel pracovnělékařských služeb se dopustí 
přestupku tím, že  
a) nesdělí zaměstnavateli údaj podle § 39 odst. 3, 

nedodrží podmínky pro odběr biologického materiálu, 
nebo  

b) nesplní povinnost podle § 82 odst. 4. nevede 
dokumentaci o pracovnělékařských službách 
prováděných pro zaměstnavatele, nebo 
c) neprovede pracovnělékařskou prohlídku nejméně v 
rozsahu stanoveném vyhláškou o pracovnělékařských 
službách a některých druzích posudkové péče nebo 
jinými právními předpisy. 
  
(9) Fyzická, právnická osoba nebo podnikající fyzická 

Akceptováno jinak.  
 
V návaznosti na připomínkové řízení došlo k přehodnocení 
přestupků a v důsledku k úpravě novelizačních bodů.  
Návrh ustanovení § 92h odst. 9 byl vypuštěn bez náhrady. 
 
 Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupku tím, že 
v rozporu se zákoníkem práce na úseku ochrany zdraví 
při práci  

a) nekontroluje používání osobního ochranného 
pracovního prostředku zaměstnance, 

b) nepostupuje při odstraňování materiálů 
s obsahem azbestu v souladu s projednaným 
technologickým postupem.  

 
(10) Za přestupek lze uložit pokutu do  
d) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) 
a l), odstavce 4 písm. w), odst. 7 písm. g), h), i), nebo 
odst. 9 nebo odstavce 8 písm. b),  
  
e) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) 
nebo k), odstavce 3 písm. i), odstavce 4 písm. c), d), i), o), 
q), s), t), u) nebo v) nebo odstavce 7 písm. f) nebo odst. 8 
písm. c),  
  
f) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) 
nebo odstavce 4 písm. z) nebo odst. 8 písm. b).  
 
Navrhované znění - § 92h zákona č. 258/2000 Sb. po 
provedeném přesunu přestupků do zákona č. 373/2011 Sb.: 
(8) Poskytovatel pracovnělékařských služeb se dopustí 
přestupku tím, že  
a) nesdělí zaměstnavateli údaj podle § 39 odst. 3, 

nedodrží podmínky pro odběr biologického materiálu., 
nebo  

b) nesplní povinnost podle § 82 odst. 4.  
  
(9) Fyzická, právnická osoba nebo podnikající fyzická 
osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupku tím, že 
v rozporu se zákoníkem práce na úseku ochrany zdraví 
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při práci  
c) nekontroluje používání osobního ochranného 

pracovního prostředku zaměstnance, 
d) nepostupuje při odstraňování materiálů 

s obsahem azbestu v souladu s projednaným 
technologickým postupem.  

 
 (10) Za přestupek lze uložit pokutu do  
d) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) 
a l), odstavce 4 písm. w), odst. 7 písm. g), h), i), nebo 
odst. 9 nebo odstavce 8 písm. b),  
  
e) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) 
nebo k), odstavce 3 písm. i), odstavce 4 písm. c), d), i), o), 
q), s), t), u) nebo v) nebo odstavce 7 písm. f). nebo odst. 8 
písm. c),  
  
f) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) 
nebo odstavce 4 písm. z). nebo odst. 8 písm. b).  
 
Navrhujeme přestupky uvedené nově v § 92h odst. 8 
zákona č. 258/2000 Sb. pod písm. b), c) přesunout do § 90 
odst. 4 za písm. e) zákona č. 373/2011 Sb. takto:  
§ 90 odst. 4 

f) neinformuje zaměstnance o možném vlivu 
faktorů pracovních podmínek na jeho zdraví 
podle § 57 odst. 1 písm. a), 

g) neinformuje zaměstnavatele o možném vlivu 
faktorů pracovních podmínek na zdravotní stav 
jeho zaměstnanců podle § 57 odst. 1 písm. b), 

h) nespolupracuje se zaměstnavatelem, 
zaměstnanci, zástupcem pro oblast bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a s odborně 
způsobilými osobami podle zákona upravujícího 
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zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 11), odborovou 
organizací a kontrolními orgány v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci 12) podle § 57 odst. 1 písm. d). 

i) v rozporu s § 57 odst. 1 písm. g) nevede 
dokumentaci o pracovnělékařských službách 
prováděných pro zaměstnavatele, nebo 

j) v rozporu s § 57 odst. 1 písm. c) neprovede 
pracovnělékařskou prohlídku nejméně 
v rozsahu stanoveném vyhláškou 
o pracovnělékařských službách a některých 
druzích posudkové péče nebo jinými právními 
předpisy. 

 5.Navrhujeme upravit příslušnost k projednávání přestupků 
§ 92:  
d) krajská hygienická stanice podle zvláštního právního 
přepisu29), jde-li o přestupky podle § 90 odst. 4. 

Akceptováno jinak.  
 
V návaznosti na připomínkové řízení byl novelizační bod 
zrušen. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 6.Navrhujeme doplnit pokuty za  nové přestupky § 90:  
(7) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. 

g), h) nebo i), 
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. 

f) nebo o), odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 3 písm. 
a), c), e) nebo g), 

c) 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. 
a), c), d), e), k) nebo p), odstavce 3 písm. b), d) nebo j), 
odstavce 5 písm. a), b) nebo c) nebo odstavce 6 písm. 
a), 

d) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. 
b), j), l), m) nebo n), odstavce 3 písm. f), h) nebo i), 
odstavce 4 písm. a), b), c) nebo d) d), e), f), g), nebo 

Akceptováno jinak.  
 
V návaznosti na připomínkové řízení byl novelizační bod 
zrušen. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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odstavce 6 písm. d), nebo 
e) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. 

b) nebo c), odstavce 4 písm. eh), odstavce 5 písm. d) 
nebo e) nebo odstavce 6 písm. b) nebo c). 

50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. i). 
Odůvodnění:  
Nová výše pokuty za přestupek „nevedení dokumentace o 
pracovnělékařských službách prováděných pro 
zaměstnavatele“ je převzatá z návrhu zákona č. 258/2000 
Sb. Krajská hygienická stanice je dle našeho názoru věcně 
příslušná k projednávání všech přestupků dle § 90 odst. 4 
zákona č. 373/2011 Sb. 

Pardubický kraj Doporučující připomínka: 
Text bodu 9. článku I návrhu zákona (doplnění odstavce 3 
§ 8 zákona č. 258/2000 Sb.) doporučujeme upravit takto:  
 9.  V § 8 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem 
„a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:  
„e) jméno a příjmení osoby přítomné na zotavovací akci v 
místě jejího konání pro každý běh a telefon na ni.“ 
 
 (Jde o odstranění kontaminace – jazykové vady 
navrženého textu spočívající ve smísení větných vazeb.) 

Akceptováno  
 
 

Kraj Vysočina Doporučující připomínka k Čl. I bodu 9: 
Navrhujeme v § 8 odst. 3 následující znění písm. e): 
„e) jméno, příjmení a telefonní kontakt na zákonného 
zástupce osoby přítomné a osoby přítomné telefon na 
osobu přítomnou na zotavovací akci v místě jejího konání 
pro každý běh.” 
U nezletilého se řeší vše ohledně pobytu na zotavovací 
akci se zákonným zástupcem, proto navrhujeme doplnit 
telefonní kontakt i na zákonného zástupce nezletilé 
přítomné osoby. 
 
 

Vysvětleno. 
 
Navrhovaná právní úprava se nevztahuje na dítě přítomné na 
zotavovací akci, ale na odpovědnou osobu přítomnou v místě 
konání akce, a to pro případ řešení mimořádných situací 
s místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí nebo 
Hasičským záchranným sborem ČR.  
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Magistrát hl m . 
Prahy 

K Čl. I 
 
K úvodní větě 
V úvodní větě za slova „zákona č. 64/2014 Sb.“ vložit 
slova „zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., 
zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb.,“. 
 

Akceptováno 

 K bodu 10  
V poznámce pod čarou  č. 92 je třeba text „274/2014 Sb.“ 
nahradit textem „247/2014 Sb.“. 
 

Akceptováno 

 K bodu 56 
Doporučujeme slova „se slova „a h“ nahrazují slovy „a i““ 
nahradit slovy „se text „a h“ nahrazuje textem „a i““ (čl. 58 
odst. 7 Legislativních pravidel vlády). 
 
 

Neakceptováno 
Písmeno „a“ je slovo. 

 K Čl. IV 
 
K bodu 4 

• V návětí slova „doplňuje se následující“ nahradit 
slovy „doplňují se“. 

• Na konci písmene h) vyznačit za uvozovkami 
tečku. 

 

Akceptováno jinak.  
 
V návaznosti na připomínkové řízení byl novelizační bod 
zrušen. 

 K Čl. VI. 
Účinnost doporučujeme vyjádřit srozumitelněji - slova 
„nabývá účinnosti 6 měsíců po vyhlášení“ doporučujeme 
nahradit slovy „nabývá účinnosti prvním dnem sedmého 
měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení“. 
 

Akceptováno jinak. 
Účinnost stanovena pevným datem. 
 

Olomoucký kraj K části třetí – Změna zákona o specifických 
zdravotních službách 
Čl. IV, novelizační bod 7 

Akceptováno jinak.  
 
V návaznosti na připomínkové řízení byl novelizační bod 
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Předloženou novelizací se navrhuje vložení třech nových 
skutkových podstat přestupků do § 90 odst. 4 zákona o 
specifických zdravotních službách (viz čl. IV, novelizační 
bod 4). Tyto nové skutkové podstaty mají být označeny 
jako písm. f), g) a h). V návaznosti na nové skutkové 
podstaty se prostřednictvím novelizačního bodu 7 doplňuje 
do stávajícího znění  
§ 92 zákona příslušnost krajské hygienické stanice 
k projednání jedné z těchto nových skutkových podstat, 
konkrétně písm. f). Vzhledem k tomu, že všechny tři nové 
skutkové podstaty spolu souvisí, měla by být příslušnost 
k projednání u všech tří skutkových podstat upravena 
stejně, tj. tak, aby příslušná byla krajská hygienická stanice 
i u skutkových podstat vymezených v písm. g) a h).  
Navrhujeme tedy upravit čl. IV, novelizační bod 7 takto: 
„V § 92 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a 
doplňuje se písmeno d), které včetně poznámky pod čarou 
č. 29 zní: 

„d) krajská hygienická stanice podle zvláštního 
právního přepisu29), jde-li o přestupky podle § 90 
odst. 4 písm. f), g) a h).“ 

zrušen. 

Královéhradecký 
kraj 

Zásadní připomínky  
 
Čl. IV – bod 4 Změna zákona č. 373/2011 Sb., o 
specifických zdravotních službách 
§ 90 odst. 4:  
i) neinformuje zaměstnance o možném vlivu faktorů 

pracovních podmínek na jeho zdraví podle § 57 
odst. 1 písm. a), 

j) neinformuje zaměstnavatele o možném vlivu 
faktorů pracovních podmínek na zdravotní stav 
jeho zaměstnanců podle § 57 odst. 1 písm. b), 

k) nespolupracuje se zaměstnavatelem, zaměstnanci, 
zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 

Akceptováno jinak.  
 
V návaznosti na připomínkové řízení byl novelizační bod 
zrušen. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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při práci a s odborně způsobilými osobami podle 
zákona upravujícího zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví        při práci 11), 
odborovou organizací a kontrolními orgány v 
oblasti bezpečnosti           a ochrany zdraví při práci 
12) podle § 57 odst. 1 písm. d). 

 
§ 92: 

e) krajská hygienická stanice podle zvláštního 
právního přepisu29), jde-li o přestupky podle § 90 
odst. 4 písm. f). 

 
Navrhujeme doplnit § 92:  
d) krajská hygienická stanice podle zvláštního 

právního přepisu29), jde-li o přestupky podle § 90 
odst. 4 písm. f), g), h). 

 
Vzhledem k zavedení nových přestupků pod písm. f), g), h) 
navrhujeme doplnit do § 92  i chybějící nové přestupky.  
V souvislosti s novelizací zákona č. 373/2011 Sb., o 
specifických zdravotních službách,  ve znění pozdějších 
předpisů, lze navrhnout výslovně zakotvit současnou 
praxi vycházející z metodiky Ministerstva zdravotnictví 
České republiky. 
 

 Doplnit ustanovení § 47 odst. 3 písm. c) následujícího 
znění: požadovat závazné stanovisko od ministerstva 
vydávané za účelem posouzení, zda při ověření podmínek 
vzniku nemoci z povolání bylo postupováno v souladu 
s jinými právními předpisy25); 

Neakceptováno.  
 
Uznávání nemocí z povolání doznalo zákonem o 
specifických zdravotních službách výrazných procesuálních 
změn. Nejvýraznější změnou byla změna subjektu 
provádějící přezkum lékařského posudku jako celku (tedy 
klinických i hygienických podmínek). Aplikační praxí byly 
iniciovány nezbytné úpravy procesu uznávání nemocí 
z povolání, ověřování podmínek vzniku nemoci z povolání a 
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dále přezkumu lékařského posudku.  
Předkladatel je toho názoru, že problematika ověřování 
podmínek vzniku nemocí z povolání vykazuje procesní 
nedokonalosti, které je nezbytné analyzovat jak na mikro-, 
tak na makroúrovni celého systému uznávání nemocí 
z povolání. Solitérní změny bez komplexní úpravy by mohly 
narušit stabilitu zavedeného systému a postupu při ověřování 
podmínek vzniku nemocí z povolání nebo uplatňování 
návrhů na přezkum lékařského posudku. 
    
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Jihočeský kraj Zásadní připomínky: 
  
Doplnit do § 82 Krajská hygienická stanice odst. (2) 
Krajské hygienické stanici náleží - písm. z) zřídit 
krajskou epidemiologickou komisi. 
 
Zdůvodnění: 
Zřízení KEK není nikde legislativně upraveno. Přesto je 
pandemický plán schvalován hejtmanem po projednání v 
epidemiologické komisi. Viz § 81 d Hejtman  - Hejtman 
schvaluje pandemický plán kraje zpracovaný postupem 
podle § 82 odst. 2 písm. v), a to po projednání v 
epidemiologické komisi a bezpečnostní radě kraje.  
Usnesení vlády ČR č. 682 ze dne 14. září 2011 v bodě IV. 
zrušuje usnesení vlády ze dne 8. listopadu 2006 č. 1271, 
přičemž právě tímto usnesením byli hejtmani vyzváni k 
zřízení Krajské epidemiologické komise. Po zrušení není 
zřízení epidemiologické komise nikde upraveno.  
KEK se podílí (koordinuje) na aktualizaci pandemického 
plánu kraje, projednává jej, řídí a koordinuje ochranu 
veřejného zdraví a akceschopnost subjektů v případě 
výskytu závažných infekčních onemocnění vč. výskytu 

 
Neakceptováno. 
Připomínka jde nad rámec novely a rozsahu zákona. 
Působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 
samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a 
fyzických osob při přípravě na krizové situace, které 
nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před 
vnějším napadením, a při jejich řešení a při ochraně kritické 
infrastruktury a odpovědnost za porušení těchto povinností 
stanoví zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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chřipky. KEK musí být stálou pracovní komisí (event. 
pracovním orgánem) ředitele KHS (event. hejtmana) pro 
řešení výskytu závažných infekčních onemocnění v kraji. 
Zřízení komise nezbytné pro projednání řešení 
epidemiologické situace v kraji a k přijetí opatření v 
případě mimořádné události či krizové situace výskytu 
závažných infekčních onemocnění. Bez legislativní opory 
není možné zřídit komisi a její statut.  
 

 Doplnit ustanovení, která: 
 
1. umožní veřejnosti nahlásit orgánu ochrany veřejného 
zdraví své podezření na závadnost potravin, výrobků a 
zboží při jejich koupi,  
2. nastaví povinnost orgánu ochrany veřejného zdraví 
okamžitě reagovat na podněty veřejnosti v případech 
nahlášení podezření na závadnost potravin, výrobků a 
zboží při jejich koupi prověřením nahlášené skutečnosti a 
vyvození závěrů,  
3. nastaví povinnost orgánu ochrany veřejného zdraví 
bezodkladně informovat širokou veřejnost o závadnosti 
prověřovaných potravin, výrobků a zboží adekvátním 
způsobem např. prostřednictvím veřejných sdělovacích 
prostředků. 
 
Zdůvodnění:  
Navrhované opatření je svým významem adekvátní 
opatřením, která již zákon 258/2000 Sb. obsahuje a v 
jejichž rámci orgán ochrany veřejného zdraví vstupuje 
např. do procesu výroby a distribuce pitné vody, výrobků 
přicházející do přímého styku s vodou, nebo do provozu 
veřejných koupališť a saun. 
 

Neakceptováno, vysvětleno. 
ad 1/ Je již upraveno v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, § 42 (Přijímání podnětů 
k zahájení řízení): Správní orgán je povinen přijímat 
podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. Pokud o to 
ten, kdo podal podnět, požádá, je správní orgán povinen 
sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že 
řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z 
moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému 
správnímu orgánu. 
ad 2/ Částečně upravuje bod 1. Navrhované znění by bylo 
v rozporu s ustanovením § 3, odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., 
kontrolní řád, ve znění pozdějších přepisů, podle kterého 
kontrolní orgán může provádět před zahájením kontroly 
úkony, jejichž účelem je opatření podkladů pro posouzení, 
zda zahájit kontrolu. Škála podání týkající se závadnosti 
výrobků je široká a ve významném podílu se jedná o 
konkurenční boj, kdy často není zdravotní závadnost 
potvrzena.  
ad 3/ Již upravuje zákon 258/2000, a to v § 82, odst. 3 
(Krajská hygienická stanice je povinna o hromadném výskytu 
infekčních onemocnění a o výskytu nebezpečných a z 
nebezpečnosti podezřelých výrobků, které poškodily nebo 
mohou poškodit zdraví fyzických osob a nevyskytují se v tržní 
síti pouze ojediněle, informovat okamžitě Ministerstvo 
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zdravotnictví.) ve spojení s ustanoveními § 80 odst. 1 písm. 
g) (Ministerstvo zdravotnictví k ochraně a podpoře veřejného 
zdraví nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí 
jejího vzniku a mimořádná opatření k ochraně zdraví 
fyzických osob při výskytu nebezpečných a z nebezpečnosti 
podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení jakosti 
podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných 
mimořádných událostech, pokud mají být provedena 
celostátně nebo na území několika krajů, a rozhoduje o jejich 
ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu) a 
odst. 7 (Ministerstvo zdravotnictví je dále oprávněno 
stanovit, že výrobky upravené přímo použitelnými předpisy 
Evropské unie, tímto zákonem nebo zvláštními právními 
předpisy, podle nichž orgány ochrany veřejného zdraví 
vykonávají nad jejich uvedením na trh, distribucí nebo 
uvedením do oběhu státní správu, jsou nebezpečné, jestliže 
byly jako takové označeny orgány Evropské unie, Světovou 
zdravotnickou organizací nebo v systémech pro rychlou 
výměnu informací Evropské unie. Povinnosti osob při výskytu 
nebezpečných výrobků stanoví zvláštní právní předpis nebo 
přímo použitelné předpisy Evropské unie. Dočasné 
pozastavení nebo omezení uplatňování zvláštních opatření 
nebo jiných přímo použitelných předpisů Evropské unie, 
stanovené Ministerstvem zdravotnictví na základě přímo 
použitelných předpisů Evropské unie, vyhlásí Ministerstvo 
zdravotnictví zveřejněním na své úřední desce a úředních 
deskách krajských hygienických stanic (Hygienické stanice 
hlavního města Prahy) umístěných v sídlech těchto správních 
úřadů a na jejich územních pracovištích. Stanovení a 
opatření podle tohoto odstavce zpřístupní Ministerstvo 
zdravotnictví i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Toto 
stanovení a opatření není rozhodnutím vydaným ve správním 
řízení.). 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Ústecký kraj  1. Vložení nového bodu 44a 

Navrhujeme do návrhu za stávající bod 44 vložit nový 
bod 44a tohoto znění: 
V § 51 odst. 1 se doplňuje písm. d).: 
„d) neprodleně sdělit osobní údaje fyzických osob 
zletilých i nezletilých, které mají registrované, a to 
jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt, které se 
odmítly podrobit, v prováděcím právním předpisu 
upravených případech a termínech, stanovenému 
druhu pravidelného očkování, či u kterých zákonný 
zástupce nezletilé fyzické osoby, nebo fyzická osoba, 
které byla nezletilá fyzická osoba svěřena rozhodnutím 
soudu nebo jiného orgánu do pěstounské péče nebo do 
výchovy, nezajistil, aby se tato nezletilá fyzická osoba 
podrobila stanovenému pravidelnému očkování, nejde-
li o fyzickou osobu, u níž byla zjištěna imunita vůči 
infekci nebo zdravotní stav, který brání podání 
očkovací látky (trvalá kontraindikace).“ 
 
Úplné znění § 51: 

„§ 51 
 (1) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen 
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví  
 a) neprodleně sdělit neobvyklé reakce po očkování a název 
a číslo šarže použité očkovací látky,  
 
b) na jeho žádost sdělit osobní údaje fyzických osob, které 
mají ve své evidenci, a to jméno, příjmení, rodné číslo a 
trvalý pobyt, dále druh a datum očkování, trvalou 
kontraindikaci či imunitu vůči nákaze,  
c) umožnit, aby pro potřeby kontroly prevence vzniku a 
šíření infekčních onemocnění zaměstnanec orgánu ochrany 
veřejného zdraví nahlížel do zdravotnické dokumentace a 

Neakceptováno. ROZPOR. 
 
Vzhledem k citlivosti tématu je na místě, aby edukace 
zákonných zástupců dítěte, kteří odmítají dítě podrobit 
očkování, byla v plné míře svěřena praktickému dětskému 
lékaři, ke kterému mají rodiče důvěru, a kterého daleko lépe 
znají než státního úředníka krajské hygienické stanice, a 
který zná zdravotní stav dítěte. Kromě toho by akceptování 
této připomínky mohlo v praxi znamenat navození nedůvěry 
zákonných zástupců dítěte k pediatrovi. Z praxe je zřejmé, že 
poskytování připomínkou navrhovaných dat krajské 
hygienické stanici by nesplnilo očekávaný cíl (provedení 
očkování).  
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pořizoval z ní výpisy,  
d) neprodleně sdělit osobní údaje fyzických osob zletilých 
i nezletilých, které mají registrované, a to jméno, 
příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt, které se odmítly 
podrobit, v prováděcím právním předpisu upravených 
případech a termínech, stanovenému druhu pravidelného 
očkování, či u kterých zákonný zástupce nezletilé fyzické 
osoby, nebo fyzická osoba, které byla nezletilá fyzická 
osoba svěřena rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu do 
pěstounské péče nebo do výchovy, nezajistil, aby se tato 
nezletilá fyzická osoba podrobila stanovenému 
pravidelnému očkování, nejde-li o fyzickou osobu, u níž 
byla zjištěna imunita vůči infekci nebo zdravotní stav, 
který brání podání očkovací látky (trvalá 
kontraindikace).“ 
 
Odůvodnění: 

• Poskytovatelé mají dle stávajícího zákona právní 
povinnost zajistit a provést pravidelná, zvláštní a 
mimořádná očkování, očkování při úrazech, 
poraněních, nehojících se ranách a před některými 
léčebnými výkony, popřípadě pasivní imunizaci 
fyzických osob, které mají v péči, pokud tak 
neučiní, lze jim uložit pokutu do 1 000 000 Kč. 

• Zároveň je zákonem stanovená povinnost všem 
fyzickým osobám, které mají na území České 
republiky trvalý pobyt, podrobit se povinnému 
pravidelnému očkování, pokud tak neučiní, lze jim 
uložit pokutu do 10 000 Kč.  

Dle stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 7. 1. 
2019 je ale poskytovatel v této věci vázán mlčenlivostí, 
jejíž porušení je rovněž přestupkem, za který lze rovněž 
uložit pokutu do 1 000 000 Kč. 
Z výše uvedeného jsou patrné pro praxi zcela nevyhovující 
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ustanovení zákonů, z čehož patrně vyplývá i současný stav 
stále klesající proočkovanosti populace a s tím související 
zvýšený výskyt mnohých infekčních onemocnění. Takový 
stav plně vyhovuje odpíračům očkování a podporuje je 
v jejich aktivitách.  
Dle odborných názorů pouze při dostatečné proočkovanosti 
je možné navodit tzv. kolektivní imunitu, která nastává, 
pokud je významné množství osob v populaci či skupině 
očkováno proti konkrétním infekčním onemocněním. Při 
navození kolektivní imunity daný patogen v populaci 
necirkuluje a v důsledku toho není pak chráněn jen 
očkovaný jedinec, ale i ti jedinci, kteří očkováni nejsou z 
důvodu trvalých zdravotních kontraindikací (cca 5% 
populace) nebo ti, u nichž se nevytvořila dostatečná 
imunita po očkování. Dojde-li k poklesu celkové 
proočkovanosti populace, pak je zachování kolektivní 
imunity ohroženo. Cirkulace patogenů v populaci se může 
zvýšit a může dojít k vzestupu nových případů 
onemocnění. 
 
Domníváme se, že pokud není provázanost mezi 
poskytovateli zdravotních služeb a orgány ochrany 
veřejného zdraví zakotvena v zákoně č. 258/2000 Sb. 
povinností a oprávněním poskytovatele zdravotních služeb 
oznámit KHS skutečnost, že fyzické osoby se odmítly 
podrobit pravidelnému očkování, či zákonní zástupci 
nezletilého dítěte odmítli zajistit, aby se dítě podrobilo 
pravidelnému očkování, pak zákonem č. 258/2000 Sb. 
daná povinnost, jak poskytovateli očkování zajistit a 
provést, tak fyzickým osobám se podrobit či zákonným 
zástupcům zajistit, zcela postrádá smysl, neboť je 
prakticky nevymahatelná. Poskytovatelé se obávají cokoliv 
oznámit (mlčenlivost).  
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Máme za to, že pokud by v zákoně č. 258/2000 Sb. byla 
poskytovatelům zdravotních služeb zakotvena povinnost a 
oprávnění poskytovatele zdravotních služeb oznámit KHS 
skutečnost, že fyzické osoby se odmítly podrobit 
pravidelnému očkování, či zákonní zástupci nezletilého 
dítěte odmítli zajistit, aby se dítě podrobilo pravidelnému 
očkování, měly by orgány ochrany veřejného zdraví 
všechny potřebné podklady pro přesné vyhodnocování 
proočkovanosti populace a zároveň přehled o tzv. 
odmítačích očkování, se kterými by mohli dále pracovat – 
od edukace až po případné řízení o přestupku. 
 
Dle našeho názoru je třeba příslušná ustanovení (jevící se 
jako bludný kruh) upravit. Při ponechání stávajícího stavu 
se zcela vytrácí ochrana veřejného zdraví.  
 
Pokud k navržené úpravě není vůle, pak doporučujeme 
zcela zrušit ustanovení o povinnosti poskytovatelů, 
fyzických osob a zákonných zástupců v rámci 
pravidelného očkování včetně pokut za přestupky, neboť se 
jedná ve stávajícím zákoně o prakticky neproveditelnou, a 
tedy nevymahatelnou, úpravu. Takový stav plně vyhovuje 
odpíračům očkování a podporuje je v jejich aktivitách. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
  

 2. Vložení nového bodu 95a 
Navrhujeme do návrhu za stávající bod 95 vložit nový 
bod 95a tohoto znění: 

       V § 92k odst. 2 písm. f) se text: „písm. a) nebo b)“ 
mění na text: „písm. a), b) nebo d)“. 
 
Úplné znění § 92k odst. 2: 
 „(2) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí 

Neakceptováno 
Tím, že nebyla akceptována výše uvedená připomínka          
k § 51, nelze akceptovat tuto připomínkou. Tato připomínka 
navazuje na výše uvedený ROZPOR. 
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přestupku tím, že  
a) jako poskytovatel určený podle § 46 odst. 5, § 53 odst. 4, 
§ 67 odst. 12, § 70 odst. 2 nebo 4 nebo § 100f neprovede 
opatření k předcházení vzniku a šíření infekčních 
onemocnění,  
b) v rozporu s § 15 odst. 3 neposkytne součinnost při 
provádění prevalenční studie infekcí spojených se 
zdravotní péčí,  
c) nesplní povinnost podle § 45,  
d) v rozporu s § 47a odst. 4 nesplní oznamovací povinnost,  
e) provede očkování v rozporu s § 47 nebo § 47a,  
f) neposkytne informaci podle § 51 odst. 1 písm. a) nebo b)  
písm. a), b) nebo d) nebo nesplní povinnost podle § 54 
odst. 1 nebo 2.“  
Odůvodnění:  
Navržená změnu navazuje na výše navržené změny v § 51 
zákona. 
Tato připomínka je zásadní. 

 3. Vložení nového bodu 87a 
Navrhujeme do návrhu za stávající bod 87 vložit nový 
bod 87a tohoto znění: 

       Do § 92h odst. 8 se za písm. c) vkládá písm. d) 
tohoto znění: 
„d) jako poskytovatel pracovnělékařských služeb určený 
zaměstnavatelem odmítne převzít zdravotnickou 
dokumentaci pracovnělékařských služeb od předchozího 
poskytovatele pracovně lékařských služeb nebo od 
správního orgánu podle § 59 odst. 3 zákona č. 372/2011 
Sb.“ 
 
Úplné znění § 92 odst. 8: 

„(8) Poskytovatel pracovnělékařských služeb se 
dopustí přestupku tím, že  
a) nesdělí zaměstnavateli údaj podle § 39 odst. 3, nedodrží 

Neakceptováno.  
 
Předmětný návrh je nad rámec předložené novely. 
Předkladatel nepovažuje za nezbytné, aby dotčená oblast 
byla upravena přímo v právním řádu. 
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podmínky pro odběr biologického materiálu, nebo  
b) nesplní povinnost podle § 82 odst. 4. nevede 
dokumentaci o pracovnělékařských službách prováděných 
pro zaměstnavatele, nebo 
c) neprovede pracovnělékařskou prohlídku nejméně v 
rozsahu stanoveném vyhláškou o pracovnělékařských 
službách a některých druzích posudkové péče nebo jinými 
právními předpisy. 
d) jako poskytovatel pracovnělékařských služeb určený 
zaměstnavatelem odmítne převzít zdravotnickou 
dokumentaci pracovnělékařských služeb od předchozího 
poskytovatele pracovně lékařských služeb.“ 
 
Odůvodnění: 
Viz odůvodnění následujícího bodu. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

 
 4. K bodu 92 návrhu 

Navrhujeme znění tohoto bodu na konci doplnit o 
slova: „a d)“. 
 

Úplné znění bodu 92: 
„V § 92h odst. 10 se na konci textu písmene e) doplňují 
slova nebo odst. 8 písm. c) a d).“ 
 
Odůvodnění: 
Zdravotnická dokumentace pracovnělékařských služeb by 
měla být povinně převzata navazujícím poskytovatelem 
pracovnělékařských služeb, neboť obsahuje mimo jiné 
zásadní údaje o zdravotním stavu zaměstnanců, posuzování 
jejich zdravotního stavu, ev. pracovních úrazech nebo 
nemocech či ohrožení nemocí z povolání apod. 
Je to především v zájmu zdravotního stavu zaměstnanců a 

Neakceptováno.  
 
Předmětný návrh je nad rámec předmětné novely. 
Předkladatel nepovažuje za nezbytné, aby dotčená oblast 
byla upravena přímo v právním řádu. 
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dalšího vývoje jejich zdravotního stavu. 
Krajský úřad se v současné době potýká s poskytovatelem 
PLS, který tuto zdravotnickou dokumentaci PLS od 
původního poskytovatele PLS odmítá převzít. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

 
Plzeňský kraj Zásadní připomínka: 

Navrhujeme úpravu § 47a takto: 
Doporučujeme doplnit do odst. 2 obor infekční lékařství.  
 
Zdůvodnění: 
Pracovníci tohoto oboru, resp. infekčních oddělení 
nemocnic provádějí očkování v očkovacích centrech při 
těchto odděleních (klinikách). Dále zajišťují postexpoziční 
očkování po poraněních zvířaty podezřelými z nákazy 
vzteklinou (odst. 3),  očkování proti žluté zimnici (odst. 4). 
Obdobně zajišťují postexpoziční očkování proti virové 
hepatitidě B. Při epidemii spalniček v r. 2018 se potvrdilo, 
jak je důležité zajistit postexpoziční mimořádné očkování i 
na infekčních odděleních, která jsou toto schopna zajistit 
bezodkladně i během odpoledních hodin, ve dnech 
pracovního klidu na rozdíl od praktických lékařů, 
poskytovatelů pracovnělékařských služeb, pracovníků 
zdravotních ústavů. 

Akceptováno 
 

Hospodářská 
komora ČR 
 a Potravinářská 
komora ČR 

Konkrétní zásadní připomínka k předloženému 
materiálu 
Připomínka k bodu 20, k ustanovení § 26 odst. 6 
Požadujeme dotčené ustanovení vypustit. 
Odůvodnění: 
S ohledem na skutečnost, že hlavním principem 
navrhované právní úpravy související s transpozicí 
nařízení o úředních kontrolách má být uložení 
oznamovací povinnost týkající se zahájení, změny 

Neakceptováno, vysvětleno. 
 
Článek 1 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 625/2017 uvádí, že 
se nařízení vztahuje na úřední kontroly v oblastech výroby a 
používání materiálů a předmětů určených pro styk 
s potravinami.  
Dle článku 2 odst. 1 písm. a) se úředními kontrolami 
rozumějí činnosti prováděné za účelem ověření, zda 
provozovatelé dodržují nařízení (EU) č. 625/2017 a pravidla 
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nebo ukončení činnosti výrobcům, distributorům a 
dovozcům materiálů a předmětů určených pro styk s 
potravinami, považujeme za zcela neakceptovatelné, 
aby tato povinnost byla rozšířena i na subjekty 
uvedené v nově navrhovaném odstavci 6. Jednalo by 
se de facto o všechny provozovatele potravinářských 
podniků, kterým by vznikla nová absurdní povinnost 
oznamovat orgánům ochrany veřejného zdraví, že 
nabyli předměty běžného užívání, a to z důvodu, že je 
používají pro vlastní podnikání.  
Vzhledem k tomu, že již nyní v platných právních 
předpisech existují účinné mechanismy k tomu, aby byla 
zajištěna vysoká úroveň ochrany spotřebitele s ohledem na 
bezpečnost potravin prováděním hygienických pravidel 
počínaje a splněním povinností pro používání předmětů a 
materiálů určených pro styk s potravinami konče, 
považujeme uložení této oznamovací povinnosti za 
zbytečnou administrativní zátěž jdoucí nad rámec nařízení 
o úředních kontrolách. V této souvislosti si dovolujeme 
upozornit, že dozor nad potravinami a jejich výrobou 
vykonává primárně Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce a Státní veterinární správa, které mají pro výkon 
svého dozoru k dispozici v rámci stávajících platných 
právních předpisů takové nástroje týkající se zajištění 
bezpečnosti potravin, díky nimž mohou používání 
předmětů běžného užívání kontrolovat. 

uvedená v článku 1 odst. 2. 
Provozovatelem je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, 
na kterou se vztahuje jedna nebo více povinností 
stanovených v pravidlech uvedených v článku 1 odst. 2.    
Z výše uvedeného vyplývá, že provozovatelé 
potravinářského podniku, kteří si pro účely vlastního použití 
vyrábí technologická zařízení nebo materiály určené pro 
styk s potravinami nebo je následně dovezou a použijí ve 
svém provozu, stávají se provozovateli, na které se vztahuje 
úřední kontrola v oblasti výroby a používání materiálů a 
předmětů určených pro styk s potravinami.  
Naše závěry také potvrdil Úřad vlády, OKOM a výsledky 
auditní mise, která se uskutečnila na Slovensku ve dnech 23.- 
31. 1. 2018, kde se auditoři zaměřili mimo jiné na kontroly 
výrobků a materiálů určených pro styk s potravinami u 
provozovatelů potravinářských podniků. Na Slovensku dle 
závěrečné zprávy, která byla zveřejněna na stránkách 
Evropské komise 
http://ec.europa.eu/food/audits-
analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3984, 
Komise např. v bodě 23 zprávy shledala, že „je zavedený 
komplexný systém na evidenciu prevádzkarní v odvetví 
FCM, ktorý umožňuje inšpektorom určiť PS (tj. 
podnikatelský subjekt) na účely úradných kontrol“. Bod 95 
konstatuje, že ÚPO (tj. Ústredný príslušný orgán) disponuje 
podrobnými zdokumentovanými postupmi, pokynmi a 
kontrolními zoznamami, vďaka ktorým PO (tj. Príslušné 
orgány) môžu vykonávať úradné kontroly FCM  vrátane PPP 
(tj. Provozovatele potravinářského podniku). 

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou tyto úřední kontroly 
prováděny i v jiných členských státech EU a Komisí jsou 
vyžadovány a jejich provádění Komisí ověřováno. 
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Oznamovací povinnost je jen minimální administrativní zátěž 
pro provozovatele potravinářských podniků (v řádu několika 
minut), protože se jedná o jednorázové oznámení 
(notifikaci) jednoduše splnitelné i e-mailem či zprávou 
zaslanou datovou schránkou.  
Ze strany krajských hygienických stanic se nejedná primárně 
o dozor nad potravinami a jejich výrobou, ale o dozor nad 
materiály a předměty určenými pro styk s potravinami (jako 
součást předmětů běžného užívání), které jsou v jejich gesci. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Nejvyšší kontrolní 
úřad 

1. K bodu 20. - § 26 odst. 6 
Ustanovení doporučujeme uvést do souladu s textem 
platného znění zákona s vyznačením navrhovaných změn a 
upravit jej následovně: „Požadavky stanovené v odstavci 1 
až 5 se obdobně vztahují na osobu, která úplatně nebo 
bezúplatně nabyla výrobky uvedené v § 25 odstavci 1 písm. 
a) a používá je pro vlastní podnikání“. 
 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení přeformulováno. 
 

 2. K bodu 33. - § 44a odst. 4 
Ustanovení doporučujeme uvést do souladu s textem 
platného znění zákona s vyznačením  navrhovaných změn 
a upravit jej následovně: „ ... nebo  podle převodní tabulky 
uvedené v příloze VII přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování 
a balení látek a směsí78)... “.  
 
Návrh zákona a text platného znění zákona s vyznačením 
navrhovaných změn doporučujeme uvést do vzájemného 
souladu rovněž u novelizačních bodů 34. (§ 44a odst. 5), 
35. (§ 44a odst. 6) a 60. (text poznámky pod čarou č. 98). 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení přeformulováno. 
 
 

 3. K čl. VI 
Před slova „bodu 10“ a „bodu 60“ doporučujeme vložit 

Akceptováno 
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slova „čl. I“. 
Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

K důvodové zprávě nebo odůvodnění 
 
1.Část 8 obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, 
zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k 
ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je 
nezbytné přepracovat. Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
 
DPIA zní: „Návrh nemá žádný dopad na ochranu soukromí 
a nezakládá žádný nový způsob zpracování osobních 
údajů.“ To je však v rozporu s realitou. Jednak s 
deklarovanými cíli právní úpravy: „ukládá se oznamovací 
povinnost týkající se zahájení, změny nebo ukončení 
činnosti výrobcům, distributorům a dovozcům materiálů a 
předmětů určených pro styk s potravinami“ a „možnost 
předložit v rámci kategorizace práce pro faktory fyziologie 
práce, a to pro práce nerizikové odborné hodnocení 
provedené autorizovanou nebo akreditovanou osobou“. 
A jednak i navrženými právními normami, např. s článkem 
I bodem 9, který zní: „jméno, příjmení a telefon na osobu 
přítomnou na zotavovací akci v místě jejího konání pro 
každý běh,“ nebo článkem I bodem 20, jeho právní norma 
o zpracování osobních údajů zní: „Fyzická osoba 
podnikající v oznámení uvede jméno, popřípadě jména 
a příjmení nebo obchodní firmu, sídlo a adresu 
provozovny, předmět činnosti, IČO nebo registrační číslo u 
zahraniční osoby.“ 
Stejně tak je nezbytné vyhodnotit dopad na soukromí 
stávajícího § 50, který je dotčen článkem I bodem 44, 
zejména s ohledem na to, zda i nadále, ve světle judikatury, 
převažuje ochrana veřejného zdraví nad ochranou 
soukromí. 

Akceptováno 
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DPIA je tedy nezbytné podstatně přepracovat. Návod je na 
stránkách ÚOOÚ.4 
 

 K jednotlivým ustanovením 
 

2. V článku I bodu 61 se slovo „jejich“ nahrazuje 
slovem „své“. 

 
Předkladatel má na mysli orgány ochrany veřejného zdraví. 
To musí vyjádřit zájmenem „svůj“. 

Akceptováno.  
Upraveno dle návrhu Úřadu vlády. 
 

 3. V článku IV se vkládá bod 0, který zní: „0. V § 
54 odst. 2 písm. a) se slovo „první, “ zrušuje.“  
Tato připomínka je zásadní. 

V soukromém sektoru je nadměrnou byrokratickou zátěží 
požadovat po zaměstnavatelích písemnou smlouvu 
o poskytování pracovnělékařských služeb u pracích v první 
kategorii. Obecně, tedy rovněž ve veřejném sektoru, jde o 
vynakládání finančních prostředků na něco, co nelze 
podřadit pod účel novelisovaného zákona. Předkladatel to i 
sám nepřímo přiznává písmenem b), tj. že u první 
kategorie resignuje na pracovnělékařskou specialisaci. 
 

Neakceptováno, vysvětleno.  
 
Předmětný návrh je nad rámec rozsahu zamýšlené 
novelizace. V současné době předkladatel zcela nedokáže 
zhodnotit dopad předmětného návrhu.  
Předkladatel tento návrh bere na vědomí, provede jeho 
hodnocení a případné dopady. Dále případný návrh 
považujeme za nutné diskutovat se sociálními partnery. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Český báňský úřad 
 

K části první novelizačnímu bodu 31: 
Požadujeme vypustit novelizační bod č. 31 a následující 
body přečíslovat. Alternativně požadujeme v novelizačním 
bodě č. 31 formulovat vkládané věty takto: 
„Právnické osoby a podnikající fyzické osoby smí při 
odebrání chemických látek a směsí z originálního balení 
použít pouze obal, který zajišťuje dostatečnou míru 
manipulační bezpečnosti a ochrany zdraví. Tento 
požadavek se považuje za splněný, pokud takový obal 

Akceptováno .  
V rámci připomínkového řízení došlo ke zrušení 
předmětného novelizačního bodu. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 

 
4 https://www.uoou.cz/navod-k-posouzeni-vlivu-na-ochranu-osobnich-udaju-u-navrhu-pravnich-predpisu-dpia/ds-5344. 
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splňuje požadavky stanovené v čl. 35 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 1272/2008, pokud je řádně označen, 
aby nemohlo dojít k záměně, a pokud osoba nakládající 
s látkou nebo směsí v náhradním obalu měla dostatek 
informací o její nebezpečnosti a zároveň nezbytné 
informace k ochraně zdraví nebo životního prostředí.“ 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Předkladatelem navržené znění zavazuje subjekty používat 
při odebírání látky a směsi odpovídající obal, aniž by bral v 
úvahu místní podmínky a místní přijatá opatření k zajištění 
bezpečnosti. Ve svém důsledku to může způsobit, že 
odebírání látek a směsí z originálních/expedičních obalů, 
které nebudou bezprostředně po odebrání spotřebovány, 
povede u některých subjektů ke zbytečnému a 
nepřiměřenému nárůstu administrativy  
a finančních nákladů, typicky v chemicko-analytických a 
výzkumných provozech. ČBÚ proto považuje obecné 
ustanovení o ochraně podle § 44a odst. 2 zákona                
č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za 
dostatečné. Pokud předkladatel na novelizaci trvá, navrhuje 
ČBÚ alternativní znění, podle kterého by předkladatelem 
navržené podmínky na obaly byly chápány jako 
vyvratitelně použitelný standard, od kterého by bylo možné 
se v určitých případech odchýlit. 
  

 K části třetí novelizačnímu bodu 1: 
Doporučujeme ve slovním spojení „na základě údajů o 
předpokládaném pracovní zařazení“ doplnit ve slově 
„pracovní“ písmeno „m“. 
Odůvodnění: 
Jedná se o opravu chyby v psaní. 
 

Akceptováno.  
Doplněno do novelizačního bodu. 
  

 K platnému znění zákona s vyznačením navrhovaných Akceptováno 
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změn: 
Doporučujeme upravit § 44a odst. 3 platného znění 
s vyznačením navrhovaných změn tak, aby přeškrtnutý text 
odpovídal současnému znění zákona č. 258/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Odůvodnění: 
Ze stávajícího znění zákona bylo vypuštěno dosavadní 
slovní spojení „osobám, nejsou-li tyto osoby oprávněny 
k nakládání s nimi podle odstavce 6“. 

Platné znění bude zrevidováno. 

Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 

K čl. I k bodu 6 
Navrhuji slova „s udáním adresy nebo názvu katastru obce 
a geosouřadnice tohoto místa“ nahradit slovy „ , a to 
uvedením adresy nebo názvu katastrálního území a 
zeměpisných souřadnic,“ 
Odůvodnění: 
Pojmy „katastr obce“ a „geosouřadnice“ jsou nespisovné či 
nesprávné a neodpovídají terminologii právních předpisů, 
nelze je proto v zákoně užít.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
 

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

K jednotlivým ustanovením 
1) K bodu 23 

V § 37, odst. 2. požadujeme přiměřeně prodloužit 
lhůtu k podání oznámení o zařazení prací do 
kategorie druhé a žádosti o zařazení prací do 
kategorie třetí nebo čtvrté.  
 
Odůvodnění:  
Stávající znění uvedeného § ukládá zaměstnavateli 
provést oznámení nebo podat žádost ve lhůtě do 30. 
kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací. 
Současně je v odst. 4. uložena povinnost doložit 

Neakceptováno, vysvětleno.  
 
Předmětný návrh je nad rámec dotčené novely zákona. Jedná 
se o časové vymezení, které bylo navrženo z důvodů 
eliminace případného rizika poškození zdraví zaměstnance. 
Třicetidenní lhůta pro předložení návrhu nebo oznámení 
kategorizace je zavedený institut. Předpokládáme, že jeho 
úprava by mohla vést k pocitu „rozmělňování“ povinností 
ochrany zdraví zaměstnanců. Nelze opomenout, že 
kategorizace je obdobou hodnocení rizik podle zákoníku 
práce a zákona č. 309/2007 Sb., kde není lhůta stanovena, 
tedy zaměstnavatel musí konat bezprostředně. Navrhovaná 
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protokoly o měření příslušných faktorů pracovních 
podmínek, přičemž toto měření může být provedeno jen 
prostřednictvím držitele osvědčení o akreditaci 
k příslušným měřením. 
V praxi se bohužel ukázalo, že kapacita držitelů o 
akreditaci v řadě případů neumožňuje provést měření 
ve lhůtě do 30. dnů, běžně je dodací lhůta od podání 
objednávky k realizaci měření i 3 měsíce. Zejména 
měření fyzické zátěže a pracovních poloh se jeví jako 
nejvíce problémové.  Protože tedy zaměstnavatel 
nemůže vždy, z důvodů, které jsou mimo jeho 
působnost, lhůtu splnit, jsme toho názoru, že by měla 
být přiměřeně prodloužena tak, aby odpovídala 
reálným dodacím lhůtám pro požadovaná měření. Tuto 
připomínku považuje ČMKOS za zásadní.  
 

úprava by tedy vyžadovala nezbytné úpravy i v těchto 
právních předpisech  Doplňuje se, že předkladatel zahájil 
diskusi nad úpravou autorizačních podmínek pro jednotlivé 
laboratoře, které by měly vést k vzniku většího počtu 
komerčních subjektů provádějících hodnocení rizik pro 
potřeby kategorizace.  
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 2) K bodu 26 
Požadujeme v § 37 odst. 4 v poslední větě za slova 
„které zařadil do druhé kategorie“ vložit slova „a 
faktory pracovních podmínek“. 

 
Odůvodnění: 
Vzhledem ke skutečnosti, že k oznámení má 
zaměstnavatel předložit údaje uvedené v odstavci 3 
písm. a) až d), f) a g), ale ne písm. e), pak  z oznámení 
nebude zřejmé, pro jaké faktory zaměstnavatel práci do 
druhé kategorie zařadil. Z toho důvodu navrhujeme, 
aby zaměstnavatel měl povinnost předložit i údaje 
týkající se faktorů pracovních podmínek. Tuto 
připomínku považuje ČMKOS za zásadní.  

 

Akceptováno jinak.  
Novelizační bod byl upraven. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 
 

 3) K bodu 28 
Poslední větu nově navrženého § 38 odst. 2 
požadujeme nahradit následující větou: 

Akceptováno jinak.  
V návaznosti na připomínkové řízení došlo k upřesnění 
novelizačního bodu. 
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„Podmínkou pro zařazení pracoviště do kategorie 2 
podle § 38 odst. 2 je, že při výkonu takové práce se 
v posledních 3 letech nevyskytla nemoc z povolání 
nebo ohrožení nemocí z povolání.“ 

 
Odůvodnění: 
Navrhované znění poslední věty § 38 odst. 2 je nejasné 
a může v praxi působit značné problémy. Tuto 
připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 4) K bodům 31 -39 
Z § 44a není zřejmé, kdo garantuje správnost 
informací k poskytnutí předlékařské první pomoci, 
uváděných v bezpečnostních listech. Požadujeme 
zpřesnění ustanovení. 

 
Odůvodnění:  
Není zřejmé, jak je zabezpečeno, aby informace 
k ochraně zdraví, tj. i informace k poskytnutí 
předlékařské první pomoci, byly správné, když 
v bezpečnostních listech dodávaných výrobci jsou často 
údaje nepřesné nebo neúplné a tedy nezaručí dostatek 
informací k ochraně zdraví a kdo právnost informace 
na obalech v oblasti ochrany zdraví garantuje. Tuto 
připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 

 Akceptováno jinak. 
Problematice předlékařské první pomoci se zejména dotýká 
ustanovení § 44a odst. 7, který je novelou navrhován 
k odstranění. Obecně je nutné vycházet z přímo použitelného 
právního předpisu (nařízení 1272/2008/ES) upravující 
náležitosti bezpečnostních listů, kde je předlékařská první 
pomoc výhradně upravena.   
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 

 5) K bodu 33 
Změnu terminologie z pojmu „vysoce toxické“ na 
pojem „zvláště toxické“ nepovažujeme za 
opodstatněnou. Termín „vysoce toxické“ je dle 
našeho názoru  již  termínem zažitým nejen pro 
odborné pracovníky, ale i pro zaměstnavatele a i 
další osoby, jež s těmito látkami nakládají.  
 

Akceptováno jinak.  
 
Navrhovanými změnami dochází zejména v úpravě 
terminologie a legislativních zkratek, které již neodpovídají 
terminologii užívané přímo použitelnými právními přepisy. 
Zkratky nahrazeny klasifikací.  
Jsme toho názoru, že pro lepší orientaci v jednotlivých 
ustanoveních a to jak pro laickou, tak odbornou veřejnost je 
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Odůvodnění: 
Pokud dojde ke změně terminologie, je potřebné tuto 
změnu promítnout i do dalších právních předpisů 
(např. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci). Tuto připomínku 
považuje ČMKOS za zásadní. 

 

vhodné zachovat současnou strukturu § 44a a §44b. V rámci 
připomínkového řízení došlo k úpravě návrhu § 44a a 44b. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 6)  bodu 36 
Zásadně nesouhlasíme s navrženým zrušením § 44a 
odst. 7 a žádáme jeho ponechání ve stávajícím 
znění. Požadujeme zrušit pouze poslední větu „Text 
pravidel je právnická osoba nebo podnikající 
fyzická osoba povinna projednat s orgánem 
ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa 
činnosti.“  

 
Odůvodnění: 
Zrušení vypracování pravidel a jejich projednání s 
orgánem ochrany veřejného zdraví nevidíme jako 
správný krok a jsme za zachování odstavce 7 v § 44a ve 
stávajícím znění. Orgán ochrany veřejného zdraví je 
projednáváním pravidel informován s jakými 
nebezpečnými chemickými látkami či směsmi se v dané 
provozovně nakládá. Dalším velkým pozitivem 
předmětné povinnosti je, že zaměstnavatel tím, že musí 
tato pravidla vypracovat, má lepší povědomí jaké 
nebezpečné vlastnosti mají chemické látky či směsi, s 
kterými jeho zaměstnanci přijdou do styku. Dále při 
zachování této povinnosti dochází ze strany OOVZ ke 
zjištění případných chyb uvedených v bezpečnostních 
listech, z kterých jsou pravidla zpracována, hlavně 
pokud se jedná o první předlékařskou pomoc a mohou 
být pracovníky orgánu ochrany veřejného zdraví 
v těchto pravidlech opraveny, tak aby mohla být první 

Neakceptováno, vysvětleno.  
 
Předkladatel je toho názoru, že zde dochází k nadbytečné 
zátěži zaměstnavatele a duplikace povinnosti, která již 
vyplývá z textu bezpečnostního listu.  
Předkladatel je toho názoru, že odstraněním ustanovení §44a 
odst. 7 nedojde ke snížení úrovně ochrany zdraví 
zaměstnanců.  
Povinnosti vztahující se na obsah bezpečnostních listů byly 
kopírovány do bezpečnostních listů. Tedy kapitola 
předlékařské první pomoci a totožně prioritních oblastí má 
zaměstnavatel, resp. zaměstnanec stále k dispozici po dobu 
celé pracovní doby. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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předlékařská pomoc provedena správně, což je i 
smyslem celé stávající povinnosti. 
Řada zaměstnanců možná projde školením NCHLaS v 
rámci školení BOZP, ale v konečném důsledku si 
zhusta nepamatují nic. Písemná pravidla dle §44a odst. 
7 zák. č. 258/2000 Sb. jsou ve formě operativních karet 
vhodným řešením okamžitého poskytnutí potřebných 
informací. Zdůrazňujeme, že OPERATIVNÍCH KARET. 
Tedy místo zrušení celého odstavce bychom naopak 
formou např. prováděcího právního předpisu nebo 
přílohy zákona stanovili vzhled a obsah této karty, aby 
nebyla obsáhlejší než jeden list A4 jednostranně. Tato 
karta by měla, obsahovala stručný výtah 
bezpečnostního listu se zaměřením na likvidaci úniku 
NCHLaS a první pomoc. Někteří zaměstnavatelé 
zamýšlejí nahradit tato pravidla zavěšením 
bezpečnostního listu na konkrétní, místo kde se nakládá 
s NCHLaS, ovšem neumíme si představit, jak člověk 
např. s potřísněným okem nebo vypitým ředidlem hledá 
v mnohastránkovém dokumentu, co má rychle udělat. 
Odpovědnost za správnost takové operativní karty 
bychom ponechali na osobách odborně způsobilých 
k prevenci rizik, neboť k tomuto nemusejí být 
odborníkem na chemii, aby uměli tuto kartu vytvořit 
podle bezpečnostního listu. Tuto připomínku považuje 
ČMKOS za zásadní. 

 
 7) K bodu 44 

Požadujeme v § 50 ve větě „Doklad o provedení 
pravidelného očkování nebo doklad o tom, že je dítě 
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování 
podrobit pro trvalou indikaci, vydá poskytovatel 
zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro 
děti a dorost na žádost zákonného zástupce dítěte.“ 

Akceptováno jinak.   
Pojem „indikace“ upraven na „kontraindikace“. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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zrušit slova „trvalá indikace“.  
 
Odůvodnění: 
V praxi jsme se dosud nesetkali s tím, že by pediatři na 
svých vyjádřeních tento pojem použili a bez tohoto je 
jejich vyjádření ohledně kontraindikace k neočkování 
dítěte ze zdravotních důvodů neúplné. Tuto 
připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 
 8) K bodu 51 

Poslední větu nově navrženého § 77 odst. 4 
požadujeme zrušit nebo alespoň upravit její znění. 

 
Odůvodnění: 
V případě, že objekt je již zkolaudován a investor bude 
nově v rámci územního řízení žádat např.  o přístavbu s 
obytnými místnostmi v nadlimitně hlukově zatíženém 
území - stavba byla zkolaudována s protihlukovým 
opatřením - měl byt také doložit, zda obytné místnosti 
jsou nebo nejsou  umísťovány do nadlimitně zatíženého 
území. Obdobný případ by byl např. u investorů již 
zkolaudovaných výrobních hal. V těchto případech 
dochází k neustálým úpravám hal, zde může být přidán 
např. zdroj hluku. 
Pokud by nově navržená věta („Tato povinnost se 
netýká změn podléhajících územnímu řízení ve 
stavbách již zkolaudovaných k účelům podle odstavce 
3.“) byla schválena, docházelo by k situacím, kdy by i 
významné zdroje hluku nebyly vůbec z hlediska 
ochrany veřejného zdraví posouzeny. Tuto připomínku 
považuje ČMKOS za zásadní. 

 

Akceptováno 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 
 
 
 

 9) K bodu 74 
a) Nově navrhované znění § 92e odst. 1, které se má 

Akceptováno jinak. 
Novelizační bod 74 zrušen. 
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vztahovat nejen na pobytové místnosti, ale i na 
obytné místnosti, nekoresponduje s § 13 odst. 1, 
který obsahuje pouze pojem pobytová místnost. 
Požadujeme upravit znění obou ustanovení, tak aby 
byla v souladu.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní.  

 
b) V nově navrženém znění § 92e odst. 1 není uveden 

odkaz na prováděcí předpis. Není zřejmé, jak si má 
vlastník stavby zajistit vnitřní prostředí tak, aby 
odpovídalo hygienickému limitu chemického, 
fyzikálního nebo biologického ukazatele, a co se tím 
konkrétně rozumí. Požadujeme upřesnění.  
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vzhledem k akceptaci první části připomínky odpadl důvod 
této připomínky. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 10) K bodu 82 
Požadujeme přesunutí přestupku z § 92h odst. 1 
písmeno l) do § 92i odst. 2, tj. do přestupků na 
úseku nakládání s nebezpečnými chemickými 
látkami a chemickými směsmi.  

 
Odůvodnění: 
Do § 92h odst. 1 je vloženo nové písmeno l), které stanoví, 
že fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako 
zaměstnavatel se dopustí přestupku tím, že nesplní opatření 
stanovené v § 44a odst. 1. Opatření stanovené v § 44a 
odst. 1 se však vztahuje pouze na právnické osoby a na 
podnikající fyzické osoby, nikoliv na fyzické osoby. 
Zároveň se v § 92h řeší přestupky na úseku ochrany zdraví 
při práci a zajištění pracovnělékařských služeb, a opatření 
stanovené v § 44a odst. 1 spadá spíše do nakládání 
s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi.  

Z toho důvodu požadujeme, jak shora uvedeno. Tuto 
připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Akceptováno.  
 
Novelizační bod byl přesunut. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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 11) K bodu 95 
Požadujeme v § 92i odst. 3 písm. c) na konci 
nahradit písmeno e) písmenem d) a v § 92i odst. 3 
písm. d) na konci nahradit písmeno f) písmenem e).  
Odůvodnění: 
V § 92i odst. 2 došlo ke zrušení jednoho přestupku pod 
písmenem d) a dosavadní písmena e) a f) se nově 
označují d) a e). Na základě této změny však již nedošlo 
k úpravě textu uvedeného pod jednotlivými písmeny 
v následujícím odst. 3. Požadujeme proto shora 
uvedenou úpravu. Tuto připomínku považuje ČMKOS 
za zásadní. 

 

Akceptováno jinak.  
 
V návaznosti na připomínkové řízení došlo ke zrušení 
novelizačního bodu. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

  
12) K části třetí čl. IV bodu 4 (Změna zákona o 

specifických zdravotních službách) 
Požadujeme zpřesnění § 90 odst. 4. 
 
Odůvodnění: 
Z navrženého znění § 90 odst. 4 nám není zřejmé, 
jakým způsobem bude kontrolní orgán dokazovat, že  
poskytovatel neplnil povinnosti, když nikde není 
stanoveno, že by o tom, že informoval zaměstnance 
nebo zaměstnavatele o možném vlivu faktoru 
pracovních podmínek na zdraví měl vést dokumentaci. 
Žádáme proto shora uvedené zpřesnění. Tuto 
připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 

Akceptováno jinak. 
 
V návaznosti na připomínkové řízení došlo ke zrušení 
novelizačního bodu. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 13) K části třetí čl. IV bodu 7 (Změna zákona o 
specifických zdravotních službách) 
Požadujeme zpřesnění bodu 7. 
 
Odůvodnění: 
Z navrženého znění novely nám není zřejmé, jakým 

Akceptováno jinak.  
 
V návaznosti na připomínkové řízení došlo ke zrušení 
novelizačního bodu. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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způsobem bude kontrolní orgán dokazovat, že  
poskytovatel neplnil povinnosti, když nikde není 
stanoveno, že by o tom, že informoval zaměstnance 
nebo zaměstnavatele o možném vlivu faktoru 
pracovních podmínek na zdraví měl vést dokumentaci. 
Rovněž nám není zřejmé, z jakého důvodu může být 
krajská hygienická stanice či Hygienická stanice 
hlavního města Prahy kontrolním orgánem pouze ve 
vztahu k § 90 odst. 4 písm. f) a nikoliv i písm. g) a h). 
Požadujeme proto shora uvedené zpřesnění. Tuto 
připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 

 

 II. Připomínky nad rámec novely 
1) Ustanovení § 20 

V § 20 odst. d) požadujeme slova „v rozsahu 
upraveném“ zrušit a nahradit slovy „stanovené 
přímo použitelnými předpisy Evropské unie na 
úseku potravinového práva a5“. 

 
Odůvodnění: 
Uvedení v  soulad s požadavky uvedenými v Nařízení 
ES  852/2004 o hygieně potravin zejména v příloze I 
a II a její kapitole VIII, kde jsou uvedeny v bodu 2 
požadavky nad rámec české právní úpravy, citujeme: 
„2. Žádná osoba, která trpí chorobou, nebo je 
přenašečem choroby, která může být přenášena 
potravinami, nebo je postižena například 
infikovanými poraněními, kožními infekcemi, vředy 
nebo průjmy, obecně nesmí manipulovat s 
potravinami nebo vstupovat do jakékoli oblasti, kde 
se manipuluje s potravinami, pokud existuje jakákoli 
možnost přímé nebo nepřímé kontaminace. Takto 

Neakceptováno, vysvětleno.  
Navrhovaná změna § 20 odst. d) zákona je provázána s § 19 
odst. 3 zákona, kdy rozsah znalostí nutných k ochraně 
veřejného zdraví upraví prováděcí právní předpis, tj. 
vyhláška č. 490/2000 Sb. A dále podle věty druhé tyto 
znalosti u fyzické osoby při výkonu státního zdravotního 
dozoru je OOVZ oprávněn prověřit. Ust. § 20 stanoví 
povinnost fyzické osobě vykonávající činnosti 
epidemiologicky závažné, že musí při pracovní činnosti tyto 
znalosti uplatňovat.  
 Není zřejmé, jak bude KHS přezkušovat znalosti podle 
kapitoly VIII bodu 2, když není dán rozsah těchto znalostí, 
neboť kapitola VIII bod 2 nařízení (ES) č. 852/2004 stanoví 
obecně požadavky na osobní čistotu a čistotu (ochranného) 
oděvu a dále ukládá osobě, která může být nemocná nebo 
může být přenašečem, aby nevstupovala do oblasti, kde se 
manipuluje s potravinami, a dále jí ukládá, aby svůj stav 
neprodleně nahlásila provozovateli potravinářského podniku. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 
5 Nařízení ES 852/2004 
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postižená osoba, která je zaměstnaná v 
potravinářském podniku a může přijít do styku s 
potravinou, musí neprodleně ohlásit onemocnění 
nebo jeho příznaky a, je-li to možné, jejich příčinu 
provozovateli potravinářského podniku.“ Tuto 
připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 

 

 2) Ustanovení § 23 
a) V § 23 odst. 1 požadujeme za slova „skupině“ 

vložit slova „a ostatních forem služby péče o 
děti a mladistvé“. 

b) V § 23 odst. 2 požadujeme slovo „upravená“ 
zrušit a nahradit slovem „zpracovaná“.  

c) V § 23 odst. 2 požadujeme za slovo „ohřevu“ 
vložit slova „zchlazení a zmražení“. 

d) V § 23 odst. 2 požadujeme za slovo 
„konzumaci“ vložit slova „konečnému 
spotřebiteli“. 

 
Úplné znění upraveného ustanovení: 
Pokrmem je potravina včetně nápoje, 
kuchyňsky zpracovaná studenou nebo teplou 
cestou nebo ošetřená tak, aby mohla být přímo 
nebo po ohřevu či zchlazení a zmražení 
podána ke konzumaci konečnému spotřebiteli 
v rámci stravovací služby. 

 
Odůvodnění: 
Uvedení v  soulad s definicemi uvedenými 
v článku 3 Nařízení ES 178/2002, kterým se 
stanoví obecné zásady a požadavky 
potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad 
pro bezpečnost potravin a stanoví postupy 
týkající se bezpečnosti potravin:  

K 23 odst. 1 
Akceptováno jinak 
Definice upravena. 
 
K 23 odst. 2 
Neakceptováno, vysvětleno. 
Nevidíme důvod pro úpravu definice pokrmu, nemáme 
informace, že by definice pokrmu při výkonu státního 
zdravotního dozoru byla problémová. Termíny zchlazení a 
zmrazení nejsou součástí definic nařízení ES. A pokud 
definici pokrmu vztáhneme na konečného spotřebitele, pak 
se definice pokrmu značně zúží.  
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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„konečným spotřebitelem“ konečný spotřebitel 
potraviny, který nepoužije potravinu v rámci 
provozování potravinářského podniku nebo jeho 
činnosti 
„ maloobchodem“ manipulace s potravinami 
nebo jejich zpracování a skladování v místě 
prodeje nebo dodávky konečnému spotřebiteli; 
zahrnuje distribuční terminály, provozy 
veřejného stravování, závodní jídelny, podnikové 
restaurační služby, restaurace a další podobné 
stravovací provozovny, obchody, distribuční 
centra supermarketů a velkoobchodní prodejny. 
Uvedení v  soulad s definicemi uvedenými 
v článku 2 Nařízení ES 852/2004 o hygieně 
potravin: „zpracováním“ jakákoli činnost 
podstatně měnící původní produkt, včetně 
zahřívání, uzení, nakládání, zrání, sušení, 
marinování, extrahování, extrudování nebo 
kombinace uvedených postupů. Všechny 
připomínky k § 23 odst. 1 a 2 považuje ČMKOS 
za zásadní. 

 
 3) Ustanovení § 58 odst. 5 

V poslední větě v § 58 odst. 5 se za slovo „c)“ 
požadujeme vložit slova „a 3 roky praxe ve 
speciální ochranné dezinfekci, dezinsekci a 
deratizaci“. 

 
Odůvodnění: 
Po absolvování základního kurzu je třeba nabýt 
praxi pro upevnění pracovních postupů (řádného 
ředění, návyku pracovat v OOPP) s ohledem na 
skutečnost, že používat bez praxe látky toxické, i 
když v malém množství, je hazard se zdravím. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
V rámci novelizačního bodu dochází zejména ke změně 
terminologie původních legislativních zkratek pro klasifikaci 
chemických látek a směsí jako vysoce toxické a toxické na 
klasifikaci podle nařízení (ES) č. 1272/2008, čímž se zajistí 
soulad české terminologie s terminologií EU. Tedy 
požadavek délky praxe se nám jeví jako nadbytečný. Resp. 
v praxi by mohl bez jasného vydefinování způsobovat 
výkladové nepřesnosti a dále by mohlo dojít k přechodnému 
omezení zajištění požadované služby (podle § 58 odst. 3). 
 
 Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
 

 

 4) Ustanovení § 82 
a) V § 82 odst. 2 písm. l) požadujeme za slova „v 

tomto rozsahu též“ vložit slova „provádět 
lékařské konzultace a“.  
 
Úplné znění odstavce 2 písm. l):  
l) o opatřeních k předcházení vzniku a šíření 
infekčních onemocnění a jejich ukončení; 
organizovat, řídit a popřípadě i provádět 
opatření k předcházení vzniku a zamezení šíření 
infekčních onemocnění a v tomto rozsahu též 
provádět lékařské konzultace a usměrňovat 
činnost poskytovatelů zdravotních služeb a 
kontrolovat ji, 

b)  V § 82 odst. 2 písm. t) požadujeme za slova 
„zdravotního stavu obyvatelstva“ vložit slova 
„vykonávat lékařské činnosti v ochraně a 
podpoře veřejného zdraví“.  
 
Úplné znění odstavce 2 písm. t):  
„t) provádět hodnocení a řízení zdravotních 
rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění 
zdravotního stavu obyvatelstva, vykonávat 
lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného 
zdraví a podílet se na monitorování vztahů 
zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů 
životního prostředí a životních a pracovních 
podmínek; iniciovat a podílet se na tvorbě, řízení 
a kontrole programů ochrany a podpory 
veřejného zdraví včetně prevence nemocí a 
zdravotních rizik,“  
 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Krajské hygienické stanice, o jejichž působnost jde, jsou 
správní úřady, kterým je svěřen výkon veřejné správy. 
Přitom předmětem zákonné úpravy má být ve smyslu čl. 2 
odst. 3 a čl. 79 odst. 3 Ústavy ČR pravomoc a působnost 
správních úřadů, při nichž je uplatňována státní moc. 
Navrhované „lékařské konzultace“ neodpovídají těmto 
pravidlům. Nadto jde o pojem nesrozumitelný nejen 
z hlediska zákona č. 258/2000 Sb., ale i „zdravotnických“ 
zákonů (č. 372/2011 Sb. a č. 373/ 2011 Sb.).  
Cíle, které sleduje předkladatel, jsou v maximální míře 
vyjádřeny v § 62, kde je stanoveno, že ve věcech prevence 
infekcí může orgán ochrany veřejného zdraví dávat osobě 
poskytující péči pokyny. 
Pokud jde o kontrolu poskytovatelů zdravotních služeb, je 
upravena zákonem č. 372/2011 Sb. a č. 373/2011 Sb. 
Navržená kontrola je ve vztahu k cit. zákonům duplicitní a 
nadto nejasná co do nástrojů i výstupů takové kontroly. 
Pokud by skutečně měla být zavedena, pak  cestou cit. 
zákonů a jasnými nástroji a výstupy. 
Pokud jde o oprávnění KHS vykonávat lékařské činnosti, je 
třeba ve shora uvedeném smyslu návrh odmítnout jako nejen 
nepatřičný pro správní úřad, nejasný co do obsahu a rozporný 
se shora uvedenými požadavky Ústavy ČR. Nelze připustit, 
aby ve smyslu Ústavy ČR správní úřad uplatňoval 
kompetence s nejasným obsahem. 
Z hlediska historického k věci dodáváme: v r. 2002 proběhla 
transformace krajských a okresních hygienických stanic a 
byly zrušeny funkce okresních a krajských hygieniků. 
Z činnosti KHS a OHS byly vyděleny zdravotnické služby a 
převedeny do zdravotních ústavů. Uvedené je zakotveno 
v přechodných ust. zákona č. 320/2002 Sb.  KHS je správní 
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Odůvodnění: 
Krajské hygienické stanice jsou důležitým státním 
orgánem v ochraně a podpoře veřejného zdraví, ve 
kterém pracuje celá řada lékařů - odborníků v této 
oblasti. Z toho důvodu by měly být krajské hygienické 
stanice oprávněny též provádět lékařské konzultace 
v případech infekčních onemocnění a vykonávat 
lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného 
zdraví. Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 

 

úřad, realizující státní moc v oblasti ochrany a podpory 
veřejného zdraví. Už zahrnování podpory veřejného zdraví 
do zákona bylo kritizováno v rámci projednávání v LRV, že 
nejde o výkon státní moci a není důvod takovou činnost 
upravovat zákonem.  
Logika odůvodnění, že pokud někde pracuje „lékař“, tak 
takovému úřadu dejme oprávnění provádět „lékařské 
konzultace a vykonávat lékařské činnosti“ je zcestná. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 5) Ustanovení § 84 
a) V § 84 odst. 1 požadujeme slova „při výkonu 

státního zdravotního dozoru“ zrušit a za slovo 
„působnosti“ vložit slova „za přítomnosti fyzické 
nebo právnické osoby (dále jen kontrolovaná 
osoba)“.  
 
Úplné znění odstavce 1: 
„Orgány ochrany veřejného zdraví v rozsahu 
své působnosti za přítomnosti fyzické nebo 
právnické osoby (dále jen kontrolovaná osoba)“ 
 

b) V § 84 odst. 1 písm. a) požadujeme za slovo 
„dozírají“ vložit slova „při výkonu státního 
zdravotního dozoru“. 
 
Úplné znění odstavce 1 písm. a):  
„a) Dozírají při výkonu státního zdravotního 
dozoru, zda kontrolované osoby plní povinnosti 
stanovené k ochraně veřejného zdraví přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie, tímto 
zákonem, zvláštními právními předpisy a 
rozhodnutím, opatřením obecné povahy nebo 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Jde o výčet nápravných opatření, která může orgán ochrany 
veřejného zdraví uložit. Aby se tak dělo za přítomnosti 
kontrolované osoby je vyloučeno, protože o kontrole se 
sepisuje protokol. Ten je zaslán kontrolované osobě. Po 
vypořádání připomínek správní úřad přijme nápravné 
opatření nebo uloží správní trest, pokud nerozhodne namístě. 
 
 
 
 
 
Navrhované doplnění již v návrhu novely je obsaženo. 
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jiným závazným opatřením orgánu ochrany 
veřejného zdraví vydaným na základě těchto 
právních předpisů,“ 
 

c) V § 84 odst. 1 písm. a) požadujeme za slovo 
„zda“ vložit slovo „kontrolované“. 
 
Úplné znění odstavce 1 písm. a):  
„a) Dozírají při výkonu státního zdravotního 
dozoru, zda kontrolované osoby plní povinnosti 
stanovené k ochraně veřejného zdraví přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie, tímto 
zákonem, zvláštními právními předpisy a 
rozhodnutím, opatřením obecné povahy nebo 
jiným závazným opatřením orgánu ochrany 
veřejného zdraví vydaným na základě těchto 
právních předpisů,“ 
 

d) V § 84 odst. 1 písm. i) požadujeme za slovo 
„nařídit“ vložit slovo „kontrolované“. 
 
Úplné znění § 84 odst. 1 písm. i): 
„i) mohou nařídit osobě provozující přírodní 
nebo umělé koupaliště nebo saunu, jakož i osobě 
uvedené v § 6d, přijetí opatření k ochraně 
veřejného zdraví před zdravotním rizikem 
plynoucím ze znečištění vody ke koupání, 
ochlazování nebo sprchování nebo změnit 
opatření přijaté k tomuto účelu osobou 
provozující přírodní nebo umělé koupaliště nebo 
saunu nebo osobou uvedenou v § 6d,“ 
 

e) V § 84 odst. 2 požadujeme v první větě za slovo 
„je“ vložit slovo „kontrolovaná“. 

 
 
 
 
Neakceptováno z důvodu shora uvedeného. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno z důvodu shora uvedeného. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno z důvodu uvedeného shora. 
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Úplné znění § 84 odst. 2: 
„V případech podle odstavce 1 písm. b), e), g), 
h), j) a m) je kontrolovaná osoba, které bylo 
nápravné opatření uloženo, neprodleně, povinna 
informovat příslušný orgán ochrany veřejného 
zdraví o odstranění závady a, spočívá-li závada 
ve skutečnosti, kterou lze měřit nebo provést její 
laboratorní vyšetření, předložit i důkaz o 
dodržování povinností stanovených přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie a 
právními předpisy nebo uložených na jejich 
základě rozhodnutím příslušného orgánu 
ochrany veřejného zdraví. Pro účely tohoto 
důkazu může kontrolovaná osoba měření a 
laboratorní vyšetření provést jen 
prostřednictvím držitele autorizace (§ 83c), 
držitele osvědčení o akreditaci4a) nebo osoby, 
která má osvědčení o dodržování zásad správné 
laboratorní praxe vydané podle chemického 
zákona35a) pro příslušný obor měření a 
vyšetřování, je-li pro příslušný obor měření a 
vyšetřování autorizace, akreditace či vydání 
osvědčení právními předpisy upraveno, pokud 
není sama takto kvalifikovaná. Určení a měření 
faktorů životních a pracovních podmínek podle 
odstavce 1 písm. p) lze provést jen 
prostřednictvím držitele autorizace (§ 83c), 
držitele osvědčení o akreditaci4a) nebo osoby, 
která má osvědčení o dodržování zásad správné 
laboratorní praxe vydané podle chemického 
zákona35a) pro příslušný obor měření a 
vyšetřování, je-li pro příslušný obor měření a 
vyšetřování autorizace, akreditace či vydání 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBC5EU97X)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258#f2068920
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258#f2068993
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258#f2068920
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258#f2068993


Stránka 130 (celkem 138) 

osvědčení právními předpisy upraveno. Věty 
druhá a třetí se nepoužijí, stanoví-li tento zákon 
pro příslušné měření jinak (§ 32a).“ 
 

f) V § 84 odst. 2 požadujeme ve druhé větě za slovo 
„může“ vložit slovo „kontrolovaná“. 
 
Úplné znění § 84 odst. 2: 
„V případech podle odstavce 1 písm. b), e), g), 
h), j) a m) je kontrolovaná osoba, které bylo 
nápravné opatření uloženo, neprodleně, povinna 
informovat příslušný orgán ochrany veřejného 
zdraví o odstranění závady a, spočívá-li závada 
ve skutečnosti, kterou lze měřit nebo provést její 
laboratorní vyšetření, předložit i důkaz o 
dodržování povinností stanovených přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie a 
právními předpisy nebo uložených na jejich 
základě rozhodnutím příslušného orgánu 
ochrany veřejného zdraví. Pro účely tohoto 
důkazu může kontrolovaná osoba měření a 
laboratorní vyšetření provést jen 
prostřednictvím držitele autorizace (§ 83c), 
držitele osvědčení o akreditaci4a) nebo osoby, 
která má osvědčení o dodržování zásad správné 
laboratorní praxe vydané podle chemického 
zákona35a) pro příslušný obor měření a 
vyšetřování, je-li pro příslušný obor měření a 
vyšetřování autorizace, akreditace či vydání 
osvědčení právními předpisy upraveno, pokud 
není sama takto kvalifikovaná. Určení a měření 
faktorů životních a pracovních podmínek podle 
odstavce 1 písm. p) lze provést jen 
prostřednictvím držitele autorizace (§ 83c), 

 
 
 
 
Neakceptováno z důvodu uvedeného shora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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držitele osvědčení o akreditaci4a) nebo osoby, 
která má osvědčení o dodržování zásad správné 
laboratorní praxe vydané podle chemického 
zákona35a) pro příslušný obor měření a 
vyšetřování, je-li pro příslušný obor měření a 
vyšetřování autorizace, akreditace či vydání 
osvědčení právními předpisy upraveno. Věty 
druhá a třetí se nepoužijí, stanoví-li tento zákon 
pro příslušné měření jinak (§ 32a).“ 

Všechny připomínky k ustanovení § 84 považuje 
ČMKOS za zásadní. 
 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 
a 
Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů 

K bodu 20 
Navrhujeme z § 26 vypustit nově navrhovaný odst. 6. 
Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že hlavním principem navrhované 
právní úpravy související s transpozicí nařízení o úředních 
kontrolách má být uložení oznamovací povinnost týkající 
se zahájení, změny nebo ukončení činnosti výrobcům, 
distributorům a dovozcům materiálů a předmětů určených 
pro styk s potravinami, považujeme za zcela 
neakceptovatelné, aby tato povinnost byla rozšířena i na 
subjekty uvedené v nově navrhovaném odstavci 6 tedy v 
podstatě všechny provozovatele potravinářských podniků. 
Jde o evropskou legislativou nevyžadovanou povinnost, 
kterou vnímáme jako zcela nadbytečnou. Jednalo by se o 
další hlášení, které podnikatelé musí provádět a které dle 
nás postrádá zcela na významu. Pracuje-li podnikatel 
s potravinami, musí tuto skutečnost hlásit odpovídajícím 
dozorovým orgánům – Statní zemědělské a potravinářské 
inspekci, popř. Státní veterinární správě. To, že k takovéto 
činnosti bude potřebovat nůž či další předměty běžného 
užívání, je přeci zcela evidentní. Proto považujeme nově 
navrhovanou povinnost hlásit tuto skutečnost ještě 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Článek 1 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 625/2017 uvádí, že 
se nařízení vztahuje na úřední kontroly v oblastech výroby a 
používání materiálů a předmětů určených pro styk 
s potravinami.  
Dle článku 2 odst. 1 písm. a) se úředními kontrolami 
rozumějí činnosti prováděné za účelem ověření, zda 
provozovatelé dodržují nařízení (EU) č. 625/2017 a pravidla 
uvedená v článku 1 odst. 2. 
Provozovatelem je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, 
na kterou se vztahuje jedna nebo více povinností 
stanovených v pravidlech uvedených v článku 1 odst. 2.    
Z výše uvedeného vyplývá, že provozovatelé 
potravinářského podniku, kteří si pro účely vlastního použití 
vyrábí technologická zařízení nebo materiály určené pro 
styk s potravinami nebo je následně dovezou a použijí ve 
svém provozu, stávají se provozovateli, na které se vztahuje 
úřední kontrola v oblasti výroby a používání materiálů a 
předmětů určených pro styk s potravinami.  
Naše závěry byly potvrzeny v rámci mezirezortního 
připomínkového řízení Úřadem vlády, OKOM, a dále tuto 
skutečnost potvrzují výsledky auditní mise, která se 
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orgánům veřejného zdraví za zcela nepřijatelnou. 
Tato připomínka je zásadní 
  

uskutečnila na Slovensku ve dnech 23.- 31. 1. 2018, kde se 
auditoři zaměřili mimo jiné na kontroly výrobků a materiálů 
určených pro styk s potravinami u provozovatelů 
potravinářských podniků. Na Slovensku dle závěrečné 
zprávy, která byla zveřejněna na stránkách Evropské komise 
http://ec.europa.eu/food/audits-
analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3984, 
Komise např. v bodě 23 zprávy shledala, že „je zavedený 
komplexný systém na evidenciu prevádzkarní v odvetví 
FCM, ktorý umožňuje inšpektorom určiť PS (tj. 
podnikatelský subjekt) na účely úradných kontrol“. Bod 95 
konstatuje, že ÚPO (tj. Ústredný príslušný orgán) disponuje 
podrobnými zdokumentovanými postupmi, pokynmi a 
kontrolními zoznamami, vďaka ktorým PO (tj. Príslušné 
orgány) môžu vykonávať úradné kontroly FCM  vrátane PPP 
(tj. Provozovatele potravinářského podniku). 
Z výše uvedeného vyplývá, že jsou tyto úřední kontroly 
prováděny i v jiných členských státech EU a Komisí jsou 
vyžadovány a jejich provádění Komisí ověřováno. 
Ze strany krajských hygienických stanic se nejedná primárně 
o dozor nad potravinami a jejich výrobou, ale o dozor nad 
materiály a předměty určené pro styk s potravinami (jako 
součást předmětů běžného užívání), které jsou v jejich gesci. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 K bodu 44 – rozšíření očkování jako podmínky přijetí na 
všechna zařízení poskytující péči o děti ve věku před 
nástupem do povinné školní docházky 
Navrhujeme, aby opatření bylo z návrhu zákona bez 
náhrady vypuštěno. 
• Opatření je v rozporu s ústavním pořádkem České 

republiky, jmenovitě s právem na vzdělání zakotveným 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Judikatura vyvrátila argumentaci obsaženou v připomínce. 
Pokud jde konkrétně o právo na vzdělání, z judikatury plyne: 
Ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb. podle nálezu 
Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 16/14 prošlo testem 
rozumnosti, se závěrem, že nezasahuje do samotného jádra 
práva na vzdělání, sleduje legitimní cíl a k dosažení tohoto 
cíle byly zvoleny racionální a nikoli svévolné prostředky. 
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Listinou základních práv a svobod.  

• Je zcela nedostatečně odůvodněn jak účel, tak dopady 
opatření. 

• Reálným dopadem opatření by bylo snížení 
proočkovanosti, menší zapojení rodičů po rodičovské 
dovolené do pracovního života a přesun neočkovaných 
dětí do nelegálních zařízení péče o dítě. 

Opatření je předně v rozporu s ústavním pořádkem České 
republiky, jelikož nedůvodně upírá přístup k dosud 
dostupným zařízením péče o dítě těm dětem, které se 
z různých legitimních důvodů nemohou podrobit očkování. 
Navrhované omezení práva na vzdělání ve prospěch 
„srovnání povinností pro všechny poskytovatele služby 
péče o dítě“ nemá nejmenší šanci na úspěch v testu 
proporcionality prováděném Ústavním soudem. Patrně by 
neuspělo ani v jednom z kritérií, tedy vhodnosti, 
potřebnosti a poměřování, a bylo by v případě ústavní 
stížnosti nevyhnutelně zrušeno. Pravděpodobnost takové 
stížnosti je přitom velmi vysoká. Už současný právní stav 
vzniklý zavedeným povinného předškolního vzdělávání 
zakládá dle názorů některých odborníků neopodstatněnou 
nerovnost v právech v přístupu ke vzdělání a hrozí tedy, že 
by zároveň s navrhovaným opatřením byla zrušena i další 
ustanovení zákona. 
Opatření je dále zcela nedostatečně odůvodněno. Obecná 
část jej úplně pomíjí, argumentace částí zvláštní je jen 
velmi vágní. Jako účel proklamuje pouze normalizaci 
povinností pro všechny poskytovatele služeb, aniž by jej 
dále vysvětlovala. Nejsou popsány ekonomické dopady, 
především na základní ekonomickou jednotku – rodinu. 
Pominuty jsou dopady na rovnost mužů a žen. Změna by 
přitom měla významný dopad na nezanedbatelné množství 

Zákonné zakotvení podmínky podrobit se stanovenému 
očkování, aby mohlo být dítě přijato do předškolního 
zařízení, tak není protiústavním omezením práva na vzdělání 
garantovaného ust. čl. 33 Listiny. Z tohoto nálezu Ústavního 
soudu cituji: 
„84. Právo na vzdělání, obsažené v hlavě čtvrté Listiny, patří 
do tzv. sociálních práv. Ustanovení čl. 41 odst. 1 Listiny i 
samotná povaha sociálních práv vylučují, aby metodologie 
jejich přezkumu byla totožná s metodologií užívanou ve 
vztahu ke "klasickým" základním právům (obsaženým 
zejména v hlavě druhé Listiny), jako je "přísný" test 
proporcionality, jehož aplikace ve svém důsledku výrazně 
omezuje diskreci zákonodárce při přijímání právní úpravy 
mající regulovat přezkoumávanou oblast společenských 
vztahů…85. Na základě uvedeného konstruoval Ústavní soud 
ve svém nálezu ze dne 24. 4. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 54/10, jako 
metodologický nástroj k přezkumu zásahu zákonodárce do 
oblasti ústavně garantovaných sociálních práv tzv. test 
rozumnosti…87. Jak je již výše uvedeno, u práva na vzdělání 
se lze podle čl. 41 odst. 1 Listiny domáhat tohoto práva jen v 
mezích zákona.“.  
Jedinou výjimkou je tedy povinná předškolní výchova. 
Co se týká postupu u dětí, které z objektivních důvodů 
nemohou absolvovat předepsané povinné očkování jsme toho 
názoru, že stávající právní úprava předpokládá pouze 
podrobení se očkování v souladu s vyhláškou č. 537/2006 
Sb.,  o očkování proti infekčním nemocem, a nebo trvalou 
kontraindikaci očkování.  Z praxe je nám ovšem známo, že 
v některých případech je povinné očkování odloženo ze 
zdravotních důvodů, které mají přechodný charakter, a po 
pominutí těchto přechodných zdravotních důvodů je 
očkování provedeno v nejbližším možném termínu. Tento 
postup je dle našeho názoru v souladu s výše uvedenou 
vyhláškou, pokud potvrzení o odložení očkování ze 
zdravotních důvodů je vydáno praktickým lékařem pro děti a 
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rodin a slaďování rodinného a pracovního života 
především matek, přecházejících od mateřství na plný 
úvazek k ekonomické činnosti.  
Jedná se především o rodiny, které mají v péči děti se 
zdravotními problémy. Vzhledem k tomu, že za daného 
společensko-právního stavu je velmi obtížné získat i v 
oprávněných případech potvrzení o kontraindikaci, neměly 
by tyto děti možnost navštěvovat jakékoli, byť soukromé, 
zařízení péče o dítě. Dále se jedná o rodiny, jejichž děti 
sice byly očkovány, ale podle jiného schématu, než 
vyžaduje česká legislativa. Nemalou část dotčených rodin 
pak tvoří rodiny, které ve vztahu k očkování dětí uplatnily 
výhradu svědomí. V souhrnu se může jednat řádově o 
desítky tisíc rodin, které budou tímto opatřením dotčeny.  
Předkladatel se přitom vůbec nezabýval ani tím, jaký 
dopad bude opatření mít na jejich chování. Předpokládal 
nejspíše, že nedostupností zařízení poskytující péči o dítě 
bude motivovat rodiče váhající se splněním očkovací 
povinnosti k tomu, aby své děti přece jen očkovali. Je 
přitom důvodné se domnívat, že účinek bude přesně 
opačný. 
Jak již bylo z různých stran mnohokrát zopakováno ve 
veřejné debatě, nástrojem vhodným pro zvýšení 
proočkovanosti není represe, ale lepší komunikace 
odpovědných osob (lékařů, ministerstva, SÚKL) a 
odstranění zjevných rozporů současné úpravy (např. 
očkování novorozenců proti Hepatitidě B, kterou se dítě 
prakticky nemá šanci nakazit, nebo nemožnost 
neočkovaných školáků účastnit se se spolužáky školy v 
přírodě). Některými z pozitivních kroků, které již 
ministerstvo tímto směrem podniklo, byla změna 
očkovacího schématu hexavakcíny nebo příprava zákona o 
odškodnění újmy způsobené povinným očkováním. Z 
hlediska ekonomické analýzy práva je žádoucí pokračovat 

dorost (PLDD). Dle našeho názoru pak v praxi mohou nastat 
jen dva případy-dítě není zdravotně způsobilé ani k očkování 
ani k návštěvě předškolního zařízení, a nebo ojedinělé 
případy, kdy je natolik nemocné, že se sice nemůže podrobit 
očkování, ale PLDD potvrdí zdravotní způsobilost pro 
docházku do předškolního zařízení a provedení očkování po 
pominutí zdravotních důvodů, pro které bylo očkování 
v souladu s vyhláškou dočasně odloženo. Postup  je upraven 
v § 11b vyhlášky č. 537/2006 Sb. Tedy jestliže dítě ze 
zdravotních důvodů nemůže být očkováno, provede se 
očkování až po odpadnutí této překážky. Toto dítě se ale 
z hlediska přijetí a docházky do předškolního zařízení 
považuje za řádně očkované. 
 

 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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právě takovýmto postupem, tedy revizí stávající legislativy 
na základě připomínek jejích kritiků a postupným 
odstraňováním nedůvěry vůči institutu očkování 
racionalizací související legislativy. 
Navrhovaný postup směrem k represi naopak povede k 
ještě větší nedůvěře příjemců normy vůči očkování, ke 
snížení proočkovanosti a v tomto konkrétním případě pak 
také k přesunu od zákonně provozovaných zařízení 
poskytujících péči o dítě k zařízením nikterak 
neevidovaným, nacházejícím se v šedé zóně, popř. 
k preferenci k setrvávání v domácnosti, namísto 
ekonomické činnosti. 
Tato připomínka je zásadní 
 

 K bodu 44 – omezení oprávnění vydávat potvrzení o 
kontraindikaci na pediatry 
Navrhujeme, aby opatření bylo z návrhu zákona bez 
náhrady vypuštěno. 

• Cíl opatření je 
nejasný, opatření je zcela nedostatečně 
odůvodněno. 

• Pediatři nejsou 
odbornými specialisty na kontraindikace 
k očkování, těmi jsou imunologové; specialisty na 
konkrétní poruchy pak obvykle neurologové a další 
odborníci. 

• Přenesení 
odpovědnosti za rozhodnutí o trvalé kontraindikaci 
ze specialisty, který jej diagnostikoval, na pediatra, 
který nemá odbornost kontraindikaci posoudit, 
klade na pediatry nepřiměřenou odpovědnost. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Ust. § 47a stanoví, že v zásadě tím, kdo provádí očkování 
nezletilých je praktický lékař pro děti a dorost. Lékař této 
odbornosti je i ošetřujícím lékařem dítěte. Nadto podle § 42 
odst. 2 věty poslední zákona č. 373/2011 Sb. je lékařem 
vykonávajícím posudkovou činnost. Pokud tento posudkový 
lékař potřebuje odborné vyšetření jiným lékařem, je 
oprávněn o ně požádat. Je tak nutno odmítnout praxi, která 
vede k tomu, že posudek o kontraindikaci vydá ambulantní 
dětský psycholog. Cituji z rozsudku Nejvyššího správního 
soudu čj.  5 As 317/2016 – 36: V této souvislosti Nejvyšší 
správní soud konstatuje, že argumentace žalobkyň, že je 
třeba rozlišovat trvalou kontraindikaci z hlediska 
medicínského a právního, není správná. Je pravdou, že 
existence trvalé kontraindikace je otázkou vyžadující 
odborné lékařské znalosti. Proto je k vydání potvrzení o 
trvalé kontraindikaci příslušný ošetřující lékař dítěte (resp. 
poskytovatel zdravotních služeb). Při interpretaci a aplikaci 
uvedeného pojmu však správní orgán nemůže rozlišovat mezi 
jeho odborným a právním rozměrem, jak tvrdí žalobkyně. 
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Záměr předkladatele je i u tohoto opatření velmi nejasný. 
Důvodová zpráva pouze uvádí, že „z výkonu SZD OOVZ 
vyplývá, že je nutné [opatření provést] s ohledem na 
předkládání neobjektivních skutečností lékaři jiných 
oborů.“ Tato skutečnost není podložena žádnými údaji a 
aktuální zprávy OOVZ nejsou na webu předkladatele 
dostupné. Předkladatel přitom jinými slovy říká, že lékaři 
jiných oborů lžou, což je tvrzení poměrně závažné. Aby 
samo mohlo být považováno za objektivní a mohlo tak být 
podkladem tak důležitého materiálu, jako je návrh zákona, 
bylo by záhodno, aby bylo podloženo faktickými údaji. 
Pediatři přitom nejsou odbornými specialisty na očkování a 
jeho trvalé kontraindikace. Pokud mají podezření na 
konkrétní kontraindikace, nutně pacienta posílají 
k odborníkovi, typicky imunologovi či neurologovi. Jen 
ten je schopen z hlediska své odbornosti kontraindikaci 
řádně diagnostikovat a potvrdit či vyvrátit její trvalost. Je 
absurdní, že by závěr jeho, odborníka, měl být 
přezkoumáván generálním praktikem, pediatrem, který 
nemá odbornost kontraindikaci posoudit. 
Přenesení odpovědnosti za rozhodnutí o trvalé 
kontraindikaci ze specialisty na pediatra klade na pediatry 
nepřiměřenou odpovědnost. Jejím důsledkem by bylo 
nevyhnutelně to, že by pediatři raději zcela odmítali 
potvrzení o kontraindikaci vydávat, aby se případné 
odpovědnosti vyhnuli. 
Tato připomínka je zásadní 
 

Jedná se jednoznačně o odborný termín z oblasti medicíny. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

 K bodu 43 
Navrhujeme, aby toto opatření bylo z návrhu zákona 
bez náhrady vypuštěno. 
Platí obdobně to, co bylo uvedeno výše. Poskytovatelem, 
který má vydat potvrzení, musí z hlediska odbornosti a 
odpovědnosti být ten poskytovatel, který provedl a 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Viz předchozí odůvodnění k bodu 44. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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vyhodnotil vyšetření imunity, resp. kontraindikace, nikoli 
poskytovatel jiný, který nemá příslušnou odbornost. 
Tato připomínka je zásadní 
 

 K bodu 100 
Navrhujeme, aby uvedené opatření bylo z návrhu 
zákona vypuštěno. 
Důvodová zpráva opomíjí, že do § 94 odst. 4 byl zařazen 
odkaz na § 84 odst. 1 písm. b). Tím by bylo nově 
umožněno bez předchozího správního řízení pozastavit 
výkon činnosti dotčené osoby. Jelikož pozastavení činnosti 
je silným zásahem do práv dotčené osoby, nejeví se 
spravedlivým upřít jí práva, které jí jako účastníkovi řízení 
nabízí správní řád. 
Tato připomínka je zásadní 
 

Akceptováno  
 

Česká 
vakcinologická 
společnost 

1. § 47a, odst.(4), první věta, navrhujeme doplnit 
„praktický lékař pro dospělé nebo praktický lékař 
pro děti a dorost po absolvování certifikovaného 
kurzu očkování“ do věty „…..zabezpečuje lékař se 
specializovanou způsobilostí v oboru hygiena a 
epidemiologie, epidemiologie nebo infekční 
lékařství „.  

Zdůvodnění: v současné době mají praktičtí lékaři 
oprávnění aplikovat a v praxi aplikují všechny 
registrované vakcíny, včetně živých oslabených vakcín 
a vakcín pro cestovatele (proti spalničkám, proti 
rotavirovým onemocněním, proti choleře, proti 
japonské encefalitidě apod.). Není důvod, proč by 
odborně nemohli aplikovat také živou oslabenou 
vakcínu proti žluté zimnici a provádět záznam do 
mezinárodního očkovacího kalendáře. V současné 
době, lékař, který se zajímá o očkování  a cestovní 
medicínu, může cestovatelům aplikovat jakoukoli 

Akceptováno 
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vakcínu kromě právě uvedené vakcíny proti žluté 
zimnici a musí pacienta kvůli této jediné vakcíně 
odesílat do vybraných center. Omezení pro žlutou 
zimnici vychází z minulosti, kdy WHO se snažila mít 
pod kontrolou transport a manipulaci, skladování této 
vakcíny, včetně správného provádění certifikace o 
provedeném očkování – opatření platila spíše pro 
rozvojové země. Zajištění správnosti provedení 
očkování a zápisu by bylo podmíněno absolutoriem 
certifikovaného kurzu o očkování (např. v gesci IPVZ 
Praha). Navrhované opatření by zvýšilo dostupnost 
očkování pro pacienty v ordinacích praktických lékařů. 
 

 2. § 50, poslední věta – změnit „slovo „indikaci“ na 
„kontraindikaci“ 

 
Zdůvodnění: Termín trvalá indikace tak jak je uveden 
v návrhu novely se v souvislosti s očkováním 
nepoužívá a je velmi zavádějící. Neočkuje se pro 
kontraindikace, nikoli pro indikace. 

 

Akceptováno 
 

             
V  Praze 19. listopadu 2019 
Vypracoval: JUDr. Jana Kolaříková Podpis: 
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