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IV. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA  

 

I. Obecná část 

 

A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění hlavních 

principů, zhodnocení platného právního stavu 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „zákon“) upravuje práva a 

povinnosti fyzických a právnických osob v ochraně veřejného zdraví. Při ohrožení veřejného 

zdraví, tedy stavu, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, 

z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo pracovních podmínek 

překračuje obecně přijatelnou míru a představuje významné riziko poškození zdraví, jsou 

orgány ochrany veřejného zdraví oprávněny použít mimořádných opatření zakotvených v této 

legislativní normě za účelem zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících 

onemocnění.  

Epidemie je zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově omezen. Při epidemii 

infekčního onemocnění dochází zpravidla k prudkému nárůstu počtu onemocnění v čase, kdy 

nemocnost dosahuje hodnot vyšších, než je běžná sporadická nemocnost. Hodnoty 

nemocnosti, při kterých dochází již k epidemickému šíření (tzv. epidemický práh) jsou různé 

a liší se podle nemoci. U některých nemocí hodnota epidemického prahu není přesně známa. 

Hlavním kritériem, zda se jedná o epidemii či nikoli, je pak vzájemná, epidemická souvislost 

jednotlivých případů nemoci. Rychlost šíření nemoci v populaci je závislá na původci nákazy, 

inkubační době nemoci a zejména na cestách přenosu. Mezi nejzávažnější epidemie z pohledu 

dopadu a zátěže v populaci jsou epidemie způsobené inter-humánním – mezilidským šířením. 

Nejvyšší nemocnosti v populaci je dosahováno při šíření respirační cestou, pomocí kapének 

obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, 

kašlání a kýchání. Každá epidemie infekčního onemocnění je epidemickým procesem, 

skládajícím se ze tří základních článků: zdroj nákazy, cesta přenosu a vnímavý jedinec. 

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 a přijatými opatřeními 

k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel ČR se ukazuje, že mezi 

nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, 

je ovlivnit tyto jednotlivé články epidemického procesu. Zdroj nákazy lze izolovat a léčit, 

cestu přenosu přerušit a vnímavého jedince chránit, například karanténními opatřeními či 

očkováním, které v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 však není k dispozici. Při 

epidemickém šíření infekčního onemocnění hrozí riziko, že bez přijetí mimořádných opatření 

dojde k nekontrolovatelnému šíření infekce v populaci s možností vyčerpání kapacit 

zdravotnického systému k možnostem izolace a léčby se zásadním dopadem do zdraví 

populace. Mezi nejvíce nebezpečné patří paralelní šíření, kdy jeden nemocný současně nakazí 

více než jednoho člověka a dochází tak k masivnímu šíření infekce v populaci. 

V návrhu novely zákona o ochraně veřejného zdraví navrhovaná mimořádná opatření mají 

zabezpečit ovlivnění všech tří článků epidemického procesu. Cílem navrhovaných opatření je 
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možnost včasné a správné diagnostiky nákazy (sdílení informací, personální a kapacitní 

dostatečnost), rychlé izolace nemocných a karantény zdravých osob a osob podezřelých 

z nákazy (vyčlenění lůžek, věcná, technická a personální kapacita, omezení styku zdravých 

s nemocnými/podezřelými z nákazy), možnost účinného přerušení šíření nákazy mezi 

jednotlivci a v celé populaci (omezení shlukování, omezená poskytování vybraných služeb, 

používání ochranných a dezinfekčních prostředků), možnost ovlivnění vnímavé populace 

(mimořádné očkování a profylaxe). 

Hlavním cílem mimořádných opatření je přerušit souvislý epidemický proces a zastavit 

epidemii v co nejkratším čase a za co nejmenších ztrát lidských životů, stejně jako 

negativních dopadů do ekonomiky. Toho lze dosáhnout omezením pohybu osob, omezením 

konání hromadných akcí, omezením provozování epidemiologicky závažných činností, 

používáním přiměřených osobních ochranných prostředků a zvýšenou dezinfekcí.  

Ze zkušeností resortu zdravotnictví s probíhající pandemií onemocnění COVID-19, jejíž 

původce patří mezi nové viry a o vlastnostech tohoto infekčního agens a procesu šíření 

nákazy stále není jednak dostatek informací a ani odborná veřejnost nemá zkušenosti 

s řešením takovéto mimořádné situace, která mimo jiné vyžaduje dočasnou reprofilaci 

akutních nemocničních lůžek, a z analýzy přijatých opatření k odvracení jejích 

bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel ČR, vyvstala potřeba upřesnit a rozšířit 

mimořádná opatření zakotvená v platném znění této legislativní normy. Navrhovaná 

mimořádná opatření jsou specifikována tak, aby byla zajištěna širší škála specifických 

opatření zohledňující i předběžnou opatrnost pro případy možných nových hrozeb pro veřejné 

zdraví v budoucnosti.  

 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem, 

s mezinárodními smlouvami a s právem Evropské unie 

 

1. Soulad s ústavním pořádkem České republiky 

Pro posouzení souladu navrhované změny s ústavním pořádkem bylo přihlíženo především 

k ústavnímu zákonu č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Ústava“), a dále pak k usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv 

a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Listina“). V tomto ohledu nebyl zjištěn žádný rozpor. 

 

2. Soulad s právem EU a mezinárodními smlouvami 

Navrhovaná právní úprava se nedotýká práva EU a není s ním tedy v rozporu.  

Navržená právní úprava se nedotýká mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. 
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C. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

Navržená právní úprava nemá dopady na státní rozpočet ani na jiné veřejné rozpočty. Jejím 

obsahem je v zásadě pouze umožnění orgánům státní správy přijímat mimořádná opatření 

směřující k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku v upřesněném rozsahu oproti 

stávající zákonné úpravě. Sama o sobě nemá bezprostřední faktické dopady.  

 

D. Zhodnocení dopadů na podnikatelské prostředí České republiky, sociálních 

dopadů, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, 

osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a to včetně vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen, a dopadů na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava nepředstavuje bezprostřední dopady na podnikatelské prostředí. 

Nicméně vzhledem k tomu, že umožňuje orgánům státní správy přijímat mimořádná opatření 

směřující k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku v mírně širším rozsahu než 

doposud, nelze vyloučit, že v důsledku jejího přijetí a následné aplikaci může dočasně dojít 

v návaznosti na přijetí některých mimořádných opatření k mírně větší zátěži podnikatelů (z 

hlediska nařízení či naopak zákazu určité činnosti). Na druhou stranu, včasným přijetím 

takových opatření by mělo dojít k zabránění šíření epidemie, která by jinak mohla mít daleko 

zásadnější negativní dopady na podnikatelskou sféru. 

Obdobné platí pro sociální dopady, kdy určitá omezení v důsledku přijatých mimořádných 

opatření jsou vyvážena vyšší ochranou obyvatelstva. Pro infekční onemocnění je typické, že 

jejich průběh je výrazně horší u starších nebo polymorbidních osob. Principem navrhované 

úpravy je mimo jiné umožnit přjmout i taková opatření, která by vedla ke snížení rizika 

nákazy pro tuto skupinu obyvatel. 

Návrh nemá žádné dopady na životní prostředí. Navrhovaná právní úprava není v rozporu 

ve vztahu k zákazu diskriminace. Rovněž není v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., 

o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých 

zákonů (antidiskriminační zákon). Neobsahuje také žádná ustanovení, která by narušovala 

právo na rovné zacházení a vedla k diskriminaci. Navrhovaná právní úprava se nijak nedotýká 

rovnosti žen a mužů. 

 

E. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná právní úprava se nijak nedotýká ochrany soukromí a osobních údajů fyzických 

osob. Informace, které by podle navrženého § 69 odst. 1 písm. n) měli sdělovat poskytovatelé 

zdravotních služeb a poskytovatelé sociálních služeb Ministerstvu zdravotnictví, nebudou 

informacemi obsahujícími osobní údaje. 

 

F. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA) 

Předložený návrh neobsahuje žádná korupční rizika.  
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G. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná úprava nebude mít za následek žádné bezprostřední dopady na bezpečnost a 

obranu státu. Lze mít nicméně za to, že včasné přijetí opatření, k němuž návrh orgány ochrany 

veřejného zdraví zmocňuje, povede k zabránění šíření epidemie a tím i zachování 

akceschopnosti bezpečnostních složek státu. 
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II. Zvláštní část 

 

K čl. I 

K bodu 1 

Upravuje se text ustanovení § 47a odst. 4 zákona, kdy se poslední novelou zákona o ochraně 

veřejného zdraví, zákonem č. 205/2020 Sb. doplnily mezi odbornosti lékařů, kteří mohou 

provádět očkování proti žluté zimnici, též obory všeobecné praktické lékařství a praktické 

lékařství pro děti a dorost, avšak pod podmínkou absolvování certifikovaného kurzu 

očkování. Formulace nicméně vyvolává dojem, že se podmínka absolvování kurzu vztahuje 

na všechny tam uvedené lékaře, ustanovení se proto navrhuje formulačně upravit, aby 

nezpůsobovalo aplikační obtíže. 

 

K bodu 2 

Stávající ustanovení § 69 odst. 1 písm. b) zákona je poněkud nepřehledné a obsahuje více 

obsahově nesouvisejících a nesourodých mimořádných opatření, což způsobuje nejasnosti 

v aplikační praxi. V písmenu b) se proto navrhuje zachovat (beze změny) pouze tu část 

ustanovení, která zakotvuje mimořádné opatření týkající se omezení pohybu ve vztahu 

k osobám, které jsou podezřelé z nákazy infekčním onemocněním. Šíření infekčních nákaz, 

pokud je člověk zdrojem nákazy, lze zmírnit až eliminovat sníženou mobilitou obyvatelstva. 

Ostatní části ustanovení, resp. další mimořádná opatření se navrhuje vyčlenit do samostatných 

písmen a lépe specifikovat. 

 

K bodu 3 

K § 69 odst. 1 písm. d) 

Do ustanovení písmene d) je téměř beze změny přenesena část mimořádných ustanovení 

ze stávajícího písmene b) týkajících se uzavření nebo omezení provozu zdravotnických 

zařízení, zařízení sociálních služeb, škol a školských zařízení, zotavovacích akcí, ubytovacích 

podniků a provozoven stravovacích služeb. 

Uzavření nebo omezení provozu zdravotnických zařízení patří mezi nezbytná protiepidemická 

opatření k ovlivnění prvního článku epidemického procesu, zdroje nákazy. V případě 

mezilidsky přenosné epidemie je nezbytné zdroj nákazy izolovat a zejména léčit. Uzavření 

nebo omezení provozu zařízení sociálních služeb je nezbytným protiepidemickým opatřením 

chránícím rizikovou skupinu populace danou nejen věkem, ale též vysokou kumulací 

chronických neinfekčních onemocnění a jejich faktorů. Potřebné může být také zavést 

režimová opatření chránící nejen klienty těchto zařízení, ale též zachování funkční personální 

kapacity.  

Uzavírání škol a školských zařízení nebo zotavovacích akcí pro děti je jedním z prvních 

protiepidemických opatření, neboť děti se teprve učí hygienické návyky, a navíc mohou být 

zdrojem nákazy pro další členy rodiny, což vede k jejímu rychlému šíření. Vzhledem k velké 
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kumulaci osob na jednom místě a tím velmi příznivému prostředí pro šíření epidemie se 

navrhuje doplnit možnost uzavřít či omezit provoz i u škol vysokých. 

Pokud se nákaza šíří vzduchem (ať už přímo kapénky nebo nepřímo např. aerosolem) je velmi 

důležitým opatřením omezit shromažďování vysokého počtu osob v ubytovacích zařízeních a 

provozovnách stravovacích služeb, a to vždy podle odhadovaných rizik šíření. 

 

K § 69 odst. 1 písm. e) 

Zákaz nebo omezení vybraných činností nebo poskytovaných služeb je důležitý zejména 

v případech mezilidsky přenosných infekčních onemocnění. Podle vyvolávajícího infekčního 

agens může k přenosu docházet při porušení integrity kůže v tetovacích salónech, při 

poskytování služeb jako je pedikúra, manikúra, holičství, kadeřnictví apod. Některé infekce se 

přenáší cestou kontaminovaných kapének, aerosolu. Pak je nezbytné omezit provozování 

veřejných činností a služeb spojených s vyšší produkcí kapének a aerosolu, jako jsou bazény, 

koupaliště, společné sprchy, sauny, wellness centra. Při nákazách přenášených respirační 

cestou je nezbytné kontrolovat místa s velkým nahromaděním osob, při kterém je daleko 

snazší přenos nákazy.  

 

K § 69 odst. 1 písm. f) 

Zákaz nebo omezení pořádání veřejných nebo soukromých akcí s možností limitace 

maximálního počtu zúčastněných osob během epidemie patří mezi základní protiepidemická 

opatření v přerušení cesty přenosu nákazy v populaci. Největší význam má toto opatření 

u nákaz přenášených vzdušnou cestou nebo přímým kontaktem. Omezení pohybu a 

shromažďování se ukázaly jako efektivní nástroj kontroly epidemie COVID-19, pokud je 

přijat co nejdříve po vypuknutí epidemie (11). Stávající ustanovení písmene b) již obsahuje 

zákaz nebo omezení některých akcí, ale jejich výčet není úplný a ani zcela logický (např. 

uvádí divadelní, ale už ne hudební představení, zná sportovní akce, slavnosti a trhy, ale už ne 

např. výstavy, veletrhy nebo jiné kulturní či spolkové akce), je tedy třeba jej upřesnit. 

Současně se však výslovně z možnosti zákazu či omezení vylučují schůze, zasedání a 

podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo 

soukromých osob, které se konají na základě zákona.  

 

K bodu 4 

Stávající ustanovení § 69 odst. 1 písm. d) (nyní písmeno g)) obsahuje mimořádné opatření, 

jimž se přikazuje vyčlenit lůžka ve zdravotnických zařízeních. To však samo o sobě nestačí, 

je zapotřebí mít i dostatečné věcné, technické a personální kapacity k péči o osoby na těchto 

lůžkách. 

Každé infekční onemocnění může mít závažný průběh, vyžadující hospitalizaci spojenou 

s dostatečnou kapacitou běžných i intenzivních lůžek a dostatečným počtem vyčleněného 

zdravotnického personálu. Dále může dojít i k infekci zdravotnického personálu, pak je jistá 

míra reorganizace a centralizace nezbytná, popř. dočasné převedení zaměstnanců na jiné 
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pracoviště. V rámci řešení epidemie tedy musí dojít k restrukturalizaci zdravotnických 

zařízení, omezení plánovaných, odkladných operačních výkonů, vyčlenění lůžek pro akutní 

péči, vyčlenění zdravotnického personálu a oddělení k péči o nemocné postižené epidemií (1). 

Potřeba omezení provozu vybraných zdravotnických zařízení a jejich oddělení, je klíčovým 

bodem a nezbytnou součástí nemocniční připravenosti na epidemii (2). V době epidemie je 

nezbytné mít k dispozici zákonem stanovenou možnost vyhlásit a přijmout tato opatření a 

postupy ve všech zdravotnických zařízeních, státních i soukromých. Opatření ve 

zdravotnických zařízeních mají bezprostřední prioritu s cílem: 1) zpomalit požadavek na 

specializovanou zdravotní péči, jako jsou lůžka na JIP; 2) chránit rizikové skupiny, 3) chránit 

zdravotnické pracovníky, kteří poskytují péči a 4) minimalizovat vývoz případů do jiných 

zdravotnických zařízení a komunity. Strategický přístup založený na včasném a důsledném 

uplatňování těchto opatření pomůže snížit zátěž a tlak na systém zdravotní péče, zejména na 

nemocnice (3). 

Příkaz k vyčlenění lůžek nebo věcných, technických nebo personálních kapacit ve 

zdravotnických zařízeních je součástí řízení a kontroly každé závažné epidemie, v souladu 

s doporučením Světové zdravotnické organizace (12, 13). Zkušenosti ze současné pandemie 

COVID-19 potvrzují, že rychlé a dostatečné vyčlenění národní lůžkové a personální kapacity 

zdravotnických zařízení pro řešení epidemie/pandemie je nezbytný krok k zabránění přeplnění 

kapacity zdravotnického systému a selhání léčebné péče o nemocné (14). 

 

K bodu 5 

K § 69 odst. 1 písm. m) 

Nařízení používání ochranných, mycích, čistících nebo dezinfekčních prostředků je nezbytnou 

součástí bariérových a plošných opatření k zabránění šíření infekce v případě epidemie. 

Používání těchto prostředků v ohnisku nákazy není možné řešit na individuální bázi, ale musí 

být aplikováno plošně a všem osobám nacházejících se v ohnisku nákazy. V případě epidemie 

respirační nákazy, šířené v populaci pomocí kapének, se potvrdil účinek používání ochrany 

dýchacích cest pomocí roušek. Význam ústních roušek spočívá v kvantitativním omezení 

šíření kapének respiračních sekretů s původci onemocnění od nakažených osob do prostředí. 

Tím se omezuje kontaminace prostředí, jak vzduchu, tak i ploch, na kterých tyto kapénky 

ulpívají. To vede ke snížení rizika nákazy vnímavých osob. Používání ochrany dýchacích cest 

je jedno z důležitých preventivních opatření, které pomáhá omezit šíření respiračních 

onemocnění. Ochrana okolí osoby, která nosí roušku, vede k minimalizaci šíření aerosolu a 

kapek z dýchacích cest při kašlání, kýchání a mluvení. Kapičky větší než 10 µm (velké 

kapky) jsou často generovány kašlem nebo kýcháním a dochází k jejich uvolňování velkou 

rychlostí (50 m/s při kýchání, 10m/s při kašli). Díky velikosti a velké rychlosti se tyto velké 

kapky dostávají na daleko větší vzdálenosti než malé kapky. Velké kapky mohou doletět až 

do vzdálenosti více jak 2 m (kašel) a více jak 6 metrů (kýchání). Samotné dodržování 2 m 

distanční vzdálenosti nemusí zabránit přenosu těchto velkých kapek, které mohou obsahovat 

např. virus. Roušky mohou zabránit šíření těchto velkých kapek. Bariérová opatření (nošení 

roušek a omezení shlukování osob) může zdvojnásobit účinek opatření a vést k oploštění 

křivky pozitivních případů epidemicky se šířící respirační nákazy v populaci (4-7).  
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Při hromadném výskytu infekčního onemocnění je řada původců přenášená také kontaktem, 

cestou kontaminovaných rukou a povrchů. Řádné mytí rukou během pandemie chřipkového 

kmene H1N1 v roce 2009 snížilo riziko chřipky o 38 % a používání roušky o 47 % (15). 

Pouhé provádění individuální dezinfekce, např. dezinfekce pouze rukou, je nedostačující a 

musí být doplněna prováděním plošné dezinfekce odpovídajícími dezinfekčními prostředky. 

Používání dezinfekčních prostředků je při výskytu epidemie nezbytné zejména v místech, kde 

dochází k většímu shlukování osob, jako jsou ubytovací prostory, nákupní prostory, prostory 

škol, kin, divadel, muzeí, vozy hromadné dopravy, kliky dveří, madla, nákupní vozíky (8,9). 

Plošná dezinfekce se provádí nejenom u nákaz přenášených vzduchem, ale také u 

alimentárních a fekálně-orálně přenášených nákaz. 

 

K § 69 odst. 1 písm.  n) 

Zakotvuje se mimořádné opatření, jímž by bylo možné uložit osobám poskytujícím péči, tj. 

poskytovatelům zdravotních služeb a poskytovatelům sociálních služeb v týdenním stacionáři, 

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

režimem (§ 15 odst. 1 zákona), příkaz poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace z 

jejich činnosti za účelem koordinace protiepidemických opatření. 

 Jedním z nezbytných a důležitých opatření ke kontrole epidemie a plánování dalších postupů 

je provádění analýz klinických a laboratorních dat (10). Jejich dostupnost a rychlé sdílení na 

centrální úrovni je klíčovým momentem epidemiologických analýz a prognóz. Jedná se 

zejména o informace o volných kapacitách a dostupnosti lůžkové a intenzivní péče ve všech 

lůžkových zdravotnických zařízeních, informace o dostupnosti vybraných diagnostických 

prostředků, speciálních přístrojů pro léčbu pacientů, personálních kapacitách, kapacitách 

laboratorních vyšetření. Dostupnost dat ze všech zdravotnických zařízení umožní efektivní 

využívání nástrojů pro izolaci nemocných osob a karanténu osob podezřelých z nákazy, 

možnost redistribuce sil a prostředků s následnou minimalizací rizika nedostupnosti 

diagnostické a léčebné péče. Získané informace mohou být využity pro plánování a modulaci 

kapacity intenzivní péče pro národní dispečink intenzivní péče, který se vytváří v počátku 

závažných epidemií. 

V případě hromadně se vyskytujících nákaz s komunitním šířením patří vždy mezi ohrožené 

skupiny institucionalizované osoby. Informace od poskytovatelů sociálních služeb, týkající se 

počtu klientů, jejich věkového složení, výskytu zdravotních potíží u klientů, personálních a 

prostorových kapacitách zařízení, přijatých opatření při zvýšeném výskytu nákazy, jsou 

nezbytné pro analýzu a přijetí účinných protiepidemických opatření nejen v daném zařízení, 

ale také v celé populaci.   

 

K bodu 6 

V § 69 odst. 2 se navrhuje zrušit věta, podle níž odvolání proti mimořádným opatřením nemá 

odkladný účinek. Ve vztahu ke správnímu řádu nedává smysl, neboť proti opatření obecné 

povahy, což je forma mimořádných opatření, není odvolání možné. Současně se doplňuje 
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věta, podle níž mimořádná opatření s celostátní působností nebo působností na území 

několika krajů vydává Ministerstvo zdravotnictví, ustanovení dosud stanovilo pouze, že 

místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí místem výskytu infekčního 

onemocnění. Ustanovení se tak též dává do souladu s § 80 odst. 1 písm. g) zákona. 

 

K bodům 7, 9 a 10 

Jedná se o legislativně technickou úpravu, kdy je třeba přečíslovat vnitřní odkazy na 

ustanovení v důsledku přidání nových písmen v § 69 odst. 1 zákona. 

 

K bodu 8 

Do 80 odst. 1 zákona se doplňuje kompetence Ministerstva zdravotnictví usměrňovat, 

koordinovat a kontrolovat činnost osob poskytujících péči (§ 15 odst. 1 zákona) za účelem 

naplňování mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví při epidemii a nebezpečí jejího 

vzniku nebo mimořádných 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. Jedná se o obdobnou kompetenci, jako 

mají podle platného znění § 82 odst. 2 písm. l) zákona krajské hygienické stanice z hlediska 

své místní příslušnosti. 

Pokud se epidemie týká celého území ČR, musí nastoupit Ministerstvo zdravotnictví za 

účelem zajištění jednotného postupu poskytovatelů zdravotních služeb, popřípadě i 

poskytovatelů pobytových sociálních služeb. Mnohdy je též nutné v určitém místě soustředit 

odborníky a další personál k zabezpečení specializované péče, a to i pro území více krajů či 

dokonce celé republiky. Taková kompetence může náležet pouze ústřednímu orgánu státní 

správy. 

 

K bodu 11 

Dochází k opravě ve výčtu skutkových podstat, kdy v důsledku poslední novely zákona 

o ochraně veřejného zdraví, zákona č. 205/2020 Sb., byly k jedné skutkové podstatě omylem 

přiřazeny dvě sankce. 

  

K bodu 12 

Navrhuje se upravit ustanovení § 94a odst. 2 zákona, podle něhož opatření obecné povahy 

vydávané podle tohoto zákona nabývají účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce orgánu 

ochrany veřejného zdraví, který opatření vydal. Toto se nejeví praktické, neboť někdy je třeba 

určité, byť i minimální doby, aby se dotčené subjekty na provedení takového opatření 

připravily. Navrhuje se proto umožnit, aby orgán ochrany veřejného zdraví mohl stanovit i 

pozdější den nabytí účinnosti takového opatření. 
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K čl. II 

S ohledem na probíhající epidemii onemocnění COVID-19 je ve veřejném zájmu, aby zákon 

nabyl účinnosti bezodkladně. Sám o sobě v zásadě nemá žádné přímé dopady, ty budou 

naplněny až případným přijetím mimořádných opatření, kdy musí být vždy uváženo, zda na 

ně mohou dotčené subjekty reagovat okamžitě či je nutný určitý časový odklad. 
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