
 

 

  

N á v r h  

  

ZÁKON  

ze dne ................ 2020,  

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

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

  

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

  

Čl. I  

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví   

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

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

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

Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 

167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona 

č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., 

zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., 

zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 

Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 

130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 

č. 301/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 

zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 223/2013 

Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 

Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 250/2016 

Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 

202/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 205/2020 Sb. a zákona 

č. 238/2020 Sb. se mění takto:  

  

1. Do Části první, Hlavy II se za Díl 6 vkládá nový Díl 6a, který zní:  

„DÍL 6a  

 Ochrana veřejného zdraví v leteckém provozu  

§ 36a  
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Provozovatel letadla je povinen, při letech delších 4 hodin, zajistit pro cestující pasažéry 

dostatečný prostor mezi řadami sedadel tak, aby mohli vykonávat preventivní cvičení proti 

plicní embolii a žilní trombóze. Minimální rozteč sedadel musí být 79 cm.“   

  

2. Do Části první, Hlavy V, Dílu 2 (Přestupky) se za § 92n vkládá nový § 92o, který zní:  

„§ 92o  

Přestupek na úseku veřejného zdraví v leteckém provozu  

(1) Provozovatel letadla se dopustí přestupku, poruší-li povinnosti uvedené v § 36a.  

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do  

a) 1 000 000 Kč,  

b) 10 000 000 Kč při opakovaném spáchání tohoto přestupku.“  

    

  

Čl. II  

Účinnost  

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=180763)


