
 
 

VII 

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn 

 

1. Platné znění částí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
s vyznačením navrhovaných změn 

 

*  *  * 

§ 7  
 

 (1) Příspěvek na péči (dále jen „příspěvek“) se poskytuje osobám závislým na 
pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních 
služeb nebo jiných forem pomoci podle tohoto zákona při zvládání základních životních 
potřeb osob. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu. 
  

 (2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při 
zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle 
§ 8, pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péče uvedený 
v § 83 nebo poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů 
sociálních služeb podle § 85 odst. 1 nebo dětský domov52), centrum komplexní 
zdravotní péče o děti69) anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového 
typu7a); nárok na příspěvek má tato osoba i po dobu, po kterou je jí podle zvláštního 
právního předpisu7b) poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace. 
  

 (3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku. 
  

 (4) O příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce. 
 
 

*  *  * 
§ 11  

 
 (1) Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc 
  

a) 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 

b) 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 

c) jde-li o stupeň III (těžká závislost), 
1. 9 900 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb 
podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov, centrum komplexní zdravotní péče 
o děti anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, 
2. 13 900 Kč v ostatních případech, 
  
d) jde-li o stupeň IV (úplná závislost), 
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1. 13 200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních 
služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov, centrum komplexní zdravotní 
péče o děti anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, 
2. 19 200 Kč v ostatních případech. 
  
 (2) Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc 
  

a) 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 

b) 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 

c) jde-li o stupeň III (těžká závislost), 

1. 8 800 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb 
podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické 
zařízení hospicového typu, 

2. 12 800 Kč v ostatních případech, 

d) jde-li o stupeň IV (úplná závislost), 
1. 13 200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních 
služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové 
zdravotnické zařízení hospicového typu, 
2. 19 200 Kč v ostatních případech. 
  
 (3) Částky příspěvku uvedené v odstavcích 1 a 2 se podle § 12 zvyšují o 2 000 
Kč za kalendářní měsíc. 
 
 

*  *  * 
§ 16  

 
Přechod nároku na příspěvek a jeho výplatu 

 
 (1) Zemřel-li žadatel o příspěvek před pravomocným rozhodnutím o příspěvku, 
vstupuje do dalšího řízení a nabývá nárok na částky splatné do dne jeho smrti osoba 
blízká, asistent sociální péče uvedený v § 83, zařízení sociálních služeb poskytující 
pobytové sociální služby podle § 48, 49 nebo 50, zdravotnické zařízení poskytující 
sociální služby podle § 52, dětský domov, centrum komplexní zdravotní péče o děti  
nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, pokud některá z 
těchto fyzických nebo právnických osob byla uvedena v žádosti o příspěvek, popřípadě 
v průběhu řízení ohlášena podle § 21 odst. 1 písm. d), jako osoba, která poskytuje 
žadateli o příspěvek pomoc. Účastníky řízení se stávají všechny fyzické nebo 
právnické osoby uvedené ve větě první, které se od zahájení řízení podílely na pomoci 
žadateli o příspěvek do dne jeho smrti. Tyto osoby nabývají nárok na částky příspěvku 
splatné do dne smrti žadatele o příspěvek za kalendářní měsíc, ve kterém poskytovaly 
pomoc. Pokud se v kalendářním měsíci podílelo na pomoci žadateli o příspěvek více 
těchto osob, nabývají nárok na částku příspěvku rovným dílem, pokud nepředloží 
příslušné krajské pobočce Úřadu práce dohodu o jiném rozdělení částky příspěvku. 
Nárok na výplatu příspěvku nenáleží za kalendářní měsíc, ve kterém žadatel o 
příspěvek zemřel, pokud mu od prvního dne tohoto kalendářního měsíce do dne smrti 
byla poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace. 
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 (2) Jestliže byl příspěvek přiznán před smrtí oprávněné osoby, vyplatí se splatné 
částky příspěvku, které nebyly vyplaceny do dne smrti oprávněné osoby, fyzické nebo 
právnické osobě uvedené v odstavci 1 větě první, pokud v kalendářním měsíci, za 
který nebyl příspěvek vyplacen, poskytovala oprávněné osobě pomoc a byla uvedena 
v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášena podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 
2 písm. c). Pokud se v kalendářním měsíci, za který nebyl příspěvek vyplacen, podílelo 
na pomoci oprávněné osobě více fyzických nebo právnických osob, nabývají tyto 
osoby nárok na příspěvek rovným dílem, pokud nepředloží příslušné krajské pobočce 
Úřadu práce dohodu o jiném rozdělení částky příspěvku. Nárok na výplatu příspěvku 
nenáleží za kalendářní měsíc, ve kterém oprávněná osoba zemřela, pokud jí od 
prvního dne tohoto kalendářního měsíce do dne smrti byla poskytována zdravotní péče 
v průběhu hospitalizace. 
  
 (3) Nárok na příspěvek není předmětem dědictví. 
 

*  *  * 
 

§ 21  
 
 (1) Žadatel o příspěvek a oprávněná osoba, jejichž zdravotní stav je třeba 
posoudit pro stanovení stupně závislosti, jsou povinni 
  

a) podrobit se sociálnímu šetření, 

b) podrobit se vyšetření zdravotního stavu lékařem plnícím úkoly okresní správy 
sociálního zabezpečení, popřípadě lékařem určeným Českou správou sociálního 
zabezpečení, podrobit se vyšetření zdravotního stavu u poskytovatele zdravotních 
služeb určeného okresní správou sociálního zabezpečení anebo jinému odbornému 
vyšetření, předložit určenému poskytovateli zdravotních služeb lékařské nálezy 
ošetřujících lékařů, které jim byly vydány, sdělit a doložit další údaje, které jsou 
významné pro vypracování posudku, nebo poskytnout jinou součinnost, která je 
potřebná k vypracování posudku, jsou-li k tomu okresní správou sociálního 
zabezpečení vyzváni, a to ve lhůtě, kterou okresní správa sociálního zabezpečení určí, 

c) osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu, 

d) písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce v průběhu řízení o 
příspěvku změny ve skutečnostech, které byly uvedeny v žádosti o příspěvek, a změny 
rozhodné pro průběh řízení, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy taková změna nastala; 
tato povinnost musí být splněna i v době přerušení řízení, 

e) písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce, že je mu poskytována u 
jednoho nebo postupně u více poskytovatelů zdravotních služeb následná nebo 
dlouhodobá lůžková péče64) pro tutéž nemoc nebo úraz trvající nepřetržitě déle než 
60 dnů, a doložit tuto skutečnost potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, 

f) písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce propuštění ze 
zdravotnického zařízení lůžkové péče v případech uvedených v písmenu e), a to ve 
lhůtě 5 dnů. 

  
 (2) Příjemce příspěvku je povinen 
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a) písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce do 8 dnů změny ve 
skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu, 

b) na výzvu příslušné krajské pobočky Úřadu práce osvědčit skutečnosti rozhodné pro 
nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne doručení 
výzvy, neurčila-li krajská pobočka Úřadu práce lhůtu delší, 

c) písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce změny týkající se zajištění 
pomoci, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato změna nastala; tuto povinnost plní 
příjemce příspěvku na tiskopisu předepsaném ministerstvem, jehož součástí je 
písemný souhlas osoby blízké anebo jiné fyzické osoby nebo právnické osoby s 
poskytováním pomoci oprávněné osobě, 

d) využívat příspěvek na zajištění potřebné pomoci osobou blízkou nebo asistentem 
sociální péče uvedeným v § 83 nebo poskytovatelem sociálních služeb, který je 
zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1, nebo dětským 
domovem, centrem komplexní zdravotní péče o děti anebo speciálním lůžkovým 
zdravotnickým zařízením hospicového typu, 

e) písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce do konce kalendářního 
měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí výši příjmu rozhodnou pro 
zvýšení příspěvku podle § 12 odst. 1; tato povinnost se považuje také za splněnou, 
pokud příjemce příspěvku písemně sdělí příslušné krajské pobočce Úřadu práce, že 
ve stanovené lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v § 12 odst. 4, prokázal rozhodné 
příjmy pro účely přídavku na dítě podle zákona o státní sociální podpoře, a že okruh 
společně posuzovaných osob pro účely zvýšení příspěvku je stejný jako pro účely 
přídavku na dítě. 
  
 (3) Výplata příspěvku může být po předchozím písemném upozornění 
zastavena, příspěvek může být odňat nebo nepřiznán, jestliže žadatel o příspěvek, 
oprávněná osoba nebo jiný příjemce příspěvku nesplní některou povinnost uvedenou 
v odstavci 1 a 2. 
  
 (4) Výplata příspěvku se zastaví, jestliže příjemce příspěvku nesplní 
oznamovací povinnost uvedenou v odstavci 2 písm. a) až c), a to ani na písemnou 
výzvu krajské pobočky Úřadu práce ve lhůtě 8 dnů ode dne doručení výzvy, ve které 
byl příjemce příspěvku na následek porušení oznamovací povinnosti upozorněn. 
Výplata příspěvku se zastaví od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém tato lhůta 
uplynula. Výplata příspěvku se obnoví od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém 
byla oznamovací povinnost podle věty první dodatečně splněna. 
  

§ 21a  
 
 (1) Osoba blízká nebo asistent sociální péče uvedený v § 83, který poskytuje 
oprávněné osobě pomoc, jsou povinni písemně ohlásit příslušné krajské pobočce 
Úřadu práce přijetí oprávněné osoby k hospitalizaci a propuštění z hospitalizace, a to 
ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, pokud tuto povinnost nemůže 
splnit příjemce příspěvku podle § 21 odst. 2 písm. a); tuto povinnost má i zařízení 
sociálních služeb uvedené v § 48 až 50, jestliže poskytuje oprávněné osobě pobytové 
sociální služby, a dětský domov. 
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 (2) Osoba blízká, asistent sociální péče uvedený v § 83, poskytovatel sociálních 
služeb, který poskytuje pobytové sociální služby podle § 48 až 50, zdravotnické 
zařízení, které poskytuje sociální služby podle § 52, a speciální lůžkové zdravotnické 
zařízení hospicového typu, centrum komplexní zdravotní péče o děti a dětský 
domov, pokud poskytovaly oprávněné osobě pomoc, jsou povinny ohlásit úmrtí 
oprávněné osoby příslušné krajské pobočce Úřadu práce ve lhůtě do 8 dnů ode dne 
úmrtí oprávněné osoby. 
 

*  *  * 
 

§ 29 
 
 (1) Krajská pobočka Úřadu práce kontroluje, zda 
  

a) příspěvek byl využit k zajištění pomoci, 

b) pomoc je poskytována osobou blízkou nebo asistentem sociální péče uvedeným v 
§ 83, nebo poskytovatelem sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů 
sociálních služeb podle § 85 odst. 1, nebo dětským domovem, centrem komplexní 
zdravotní péče o děti anebo speciálním lůžkovým zdravotnickým zařízením 
hospicového typu7a), 

c) pomoc je poskytována osobně tím, kdo byl uveden v žádosti o příspěvek, popřípadě 
ohlášen podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c), 

d) způsob poskytované pomoci a její rozsah odpovídá stanovenému stupni závislosti 
a zda je zaměřena na základní životní potřeby, které podle výsledku posouzení stupně 
závislosti okresní správou sociálního zabezpečení není osoba schopna zvládat, 

e) v případě, kdy je pomoc poskytována osobou blízkou nebo asistentem sociální péče 
uvedeným v § 83, je tato osoba zdravotně způsobilá; za zdravotně způsobilou osobu 
k poskytování pomoci se nepovažuje osoba, která má sama nárok na příspěvek, 
ledaže lékařským posudkem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb doloží, že 
je schopna tuto pomoc poskytovat, 

f) byla s poskytovatelem sociálních služeb uzavřena smlouva o poskytování sociálních 
služeb. 
  
 (2) Zaměstnanci státu zařazení k výkonu práce v krajské pobočce Úřadu práce 
a zaměstnanci státu zařazení k výkonu práce v ministerstvu jsou na základě souhlasu 
osoby oprávněni vstupovat do obydlí, v němž osoba žije, za účelem provedení 
sociálního šetření a kontroly využívání příspěvku. Oprávnění k této činnosti jsou 
povinni prokázat služebním průkazem společně se zvláštním oprávněním vydaným 
příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce nebo ministerstvem jako doložkou 
služebního průkazu. Toto zvláštní oprávnění obsahuje označení účelu vydání, číslo 
služebního průkazu, jméno, popřípadě jména, a příjmení zaměstnance a identifikační 
údaje vydávající krajské pobočky Úřadu práce nebo ministerstva. 
  
 (3) Na postup při kontrole podle odstavce 1 se nevztahuje kontrolní řád34). 
  
 (4) O výsledku kontroly podle odstavce 1 provede krajská pobočka Úřadu práce 
záznam do spisu, který obsahuje zejména popis zjištěných skutečností s uvedením 
nedostatků a označení ustanovení právních předpisů, které byly porušeny. Záznam o 
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výsledku kontroly podepisují osoby, které kontrolu provedly. Se záznamem musí být 
kontrolovaný seznámen. 
  
 (5) Zjistí-li krajská pobočka Úřadu práce při kontrole podle odstavce 1 závažné 
nedostatky v poskytovaných sociálních službách nebo zjistí-li, že sociální služby jsou 
poskytovány bez oprávnění k jejich poskytování podle § 78 odst. 1, je povinna 
neprodleně písemně informovat krajský úřad příslušný podle § 78 odst. 2. 
  
 (6) Poskytuje-li oprávněné osobě pomoc osoba blízká1) nebo asistent sociální 
péče, krajská pobočka Úřadu práce vydá těmto osobám na jejich žádost bezplatně 
písemné potvrzení prokazující dobu této péče pro účely hmotné nouze, zdravotního 
pojištění, důchodového pojištění a zaměstnanosti; v tomto potvrzení vždy uvede 
stupeň závislosti osoby, které je péče poskytována. Pro účely důchodového pojištění 
se v potvrzení uvede též údaj o výši příspěvku, která oprávněné osobě v době 
poskytování pomoci náležela. 
  
 (7) Příjemce příspěvku je povinen na vyžádání správního orgánu, který provádí 
kontrolu využívání příspěvku prokázat, že byl příspěvek využit k zajištění pomoci, a to 
způsobem, který osvědčí využití příspěvku, nebo dokladem o vyplacení příspěvku 
fyzickým nebo právnickým osobám, které poskytují pomoc při zvládání základních 
životních potřeb, uvedeným v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášeným podle § 21 
odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c), a to nejvýše 1 rok zpětně. 

 

*  *  * 

§ 34 

Zařízení sociálních služeb 

 

 (1) Pro poskytování sociálních služeb se zřizují tato zařízení sociálních služeb: 

a) centra denních služeb, 

b) denní stacionáře,  

c) týdenní stacionáře,  

d) domovy pro osoby se zdravotním postižením,  

e) domovy pro seniory,  

f) domovy se zvláštním režimem,  

g) chráněné bydlení,  

h) azylové domy,  

i) domy na půl cesty,  

j) zařízení pro krizovou pomoc,  

k) nízkoprahová denní centra,  

l) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,  

m) noclehárny,  

n) terapeutické komunity,  
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o) sociální poradny,  

p) sociálně terapeutické dílny,  

q) centra sociálně rehabilitačních služeb,  

r) pracoviště rané péče,  

s) intervenční centra,  

t) zařízení následné péče., 

u) centra duševního zdraví. 

  

 (2) Kombinací zařízení sociálních služeb lze zřizovat mezigenerační a 
integrovaná centra. 

§ 35 

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb 

 

 (1) Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou:  

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,  

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,  

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,  

d) poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování,  

e) pomoc při zajištění chodu domácnosti,  

f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  

g) základní sociální poradenství,  

h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  

i) sociálně terapeutické činnosti,  

j) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí,  

k) telefonická krizová pomoc,  

l) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 
činností vedoucích k sociálnímu začlenění,  

m) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 

  

 (2) Rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností u jednotlivých 
druhů sociálních služeb stanoví prováděcí právní předpis. 

  

 (3) Základní činnosti uvedené u jednotlivých druhů sociálních služeb v § 37, 39 
až 52 a § 54 až 7070a jsou poskytovatelé sociálních služeb povinni vždy zajistit. 
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 (4) Fakultativně mohou být při poskytování sociálních služeb zajišťovány další 
činnosti. 

 

§ 36 

 

 Rozsah a podmínky zabezpečení a hrazení zdravotní péče o osoby, kterým se 
poskytují pobytové služby v zařízeních sociálních služeb uvedených v § 34 odst. 1 
písm. c) až f), upravují zvláštní právní předpisy19). Ošetřovatelská a rehabilitační péče 
je těmto osobám poskytována především prostřednictvím zaměstnanců zařízení 
uvedených v předchozí větě, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického 
povolání podle zvláštního právního předpisu20). 

  

 Zdravotní služby v pobytových zařízeních sociálních služeb uvedených v 
§ 34 odst. 1 písm. c) až f) lze poskytovat pouze na základě rozhodnutí o udělení 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních 
službách, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o zdravotních 
službách a zákonem o veřejném zdravotním pojištění.  

 

*  *  * 

§ 70a 

Centrum duševního zdraví  

 

(1) Centrum duševního zdraví poskytuje osobám s duševní poruchou 
nebo poruchou chování, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, sociální 
služby podle odstavce 3 a zdravotní služby v rozsahu a za podmínek 
stanovených zákonem o zdravotních službách (dále jen „služby centra 
duševního zdraví“).  

(2) Služby centra duševního zdraví jsou poskytovány prostřednictvím 
sociálních pracovníků a zdravotnických pracovníků a v jejich úzké součinnosti.  

(3) Centrum duševního zdraví poskytuje sociální služby s cílem 
vyhledávat osoby uvedené v odstavci 1, podporovat jejich zotavení a 
minimalizovat rizika jejich způsobu života, a to formou terénních nebo 
ambulantních služeb, které obsahují tyto základní činnosti: 

 

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 
činností vedoucích k sociálnímu začlenění,  

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí, 

e) sociálně terapeutické činnosti. 
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*  *  * 

§ 79 

 (1) Podmínkou registrace je  

a) podání písemné žádosti o registraci, která obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 
5,  

b) odborná způsobilost všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální 
služby,  

c) bezúhonnost 

1. všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby, 

2. právnické osoby, která bude poskytovat sociální služby,  

d) zajištění hygienických podmínek, jsou-li sociální služby poskytovány v zařízení 
sociálních služeb,  

e) vlastnické nebo jiné právo k objektu nebo prostorám, v nichž budou poskytovány 
sociální služby,  

f) zajištění personálních, materiálních a technických podmínek odpovídajících druhu 
poskytovaných sociálních služeb,  

g) skutečnost, že na majetek fyzické nebo právnické osoby, která je žadatelem o 
registraci, nebyl prohlášen konkurs nebo proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení 
anebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka., 

h) u centra duševního zdraví oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle 
zákona o zdravotních službách v oborech zdravotní péče pro centrum 
duševního zdraví. 

 

 (2) Za bezúhonné se pro účely tohoto zákona považují fyzická osoba a 
právnická osoba, které nebyly odsouzeny pro úmyslný trestný čin, ani trestný čin 
spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností při poskytování sociálních 
služeb nebo činností s nimi srovnatelných, anebo fyzická osoba a právnická osoba, 
jejichž odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ně z jiných důvodů 
hledí, jako by nebyly odsouzeny. 

  

 (3) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů a dále doklady 
prokazujícími splnění podmínky bezúhonnosti vydanými státy, ve kterých se fyzická 
osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 3 měsíce nebo právnická 
osoba vykonávala činnost v posledních 3 letech alespoň po dobu 3 měsíců. Výpis z 
evidence Rejstříku trestů a další doklady, jimiž se dokládá bezúhonnost, nesmí být 
starší 3 měsíců. Při uznávání dokladu o bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán 
jiného členského státu Evropské unie, se postupuje podle zvláštního právního 
předpisu31). Za účelem doložení bezúhonnosti si registrující orgán vyžádá podle 
zvláštního právního předpisu30a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání 
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výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v 
elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

  

 (4) Odborná způsobilost se posuzuje podle § 110 odst. 4 a 5, § 116 odst. 5 a § 
117. 

  

 (5) Žádost o registraci obsahuje tyto údaje a připojené doklady:  

a) je-li žadatelem právnická osoba, obchodní firmu nebo název, sídlo nebo umístění 
její organizační složky, identifikační číslo osoby (dále jen "identifikační číslo") a 
statutární orgán,  

b) je-li žadatelem fyzická osoba, jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého 
nebo hlášeného pobytu a datum a místo narození,  

c) je-li žadatelem organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, jehož 
jménem bude poskytovat sociální služby organizační složka územního 
samosprávného celku, její název, sídlo, identifikační číslo jejího zřizovatele, jméno, 
popřípadě jména, a příjmení vedoucího organizační složky,  

d) údaje o poskytovaných sociálních službách, kterými jsou 

1. název a místo zařízení anebo místo nebo místa poskytování sociálních služeb, 
popřípadě požadavek na nezveřejňování místa zařízení, jde-li o sociální služby 
poskytované v azylovém domě anebo pobytové sociální služby poskytované v 
intervenčním centru nebo v zařízení pro krizovou pomoc, 

2. druhy poskytovaných sociálních služeb, 

3. okruh osob, pro které je sociální služba určena, popřípadě jejich věková hranice 
nebo druh zdravotního postižení, 

4. popis realizace poskytování sociálních služeb, 

5. popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb, 

6. časový rozsah poskytování sociálních služeb, 

7. kapacita poskytovaných sociálních služeb, 

8. plán finančního zajištění sociálních služeb, 

9. způsob zajištění zdravotní péče, jde-li o poskytování sociálních služeb podle § 34 
odst. 1 písm. c) až f), 

10. den započetí poskytování sociálních služeb,  

e) doklad o bezúhonnosti fyzických osob nebo právnické osoby uvedených v odstavci 
1 písm. c), s výjimkou výpisu z evidence Rejstříku trestů,  

f) doklady nebo jejich úředně ověřené kopie prokazující odbornou způsobilost 
fyzických osob uvedených v odstavci 1 písm. b),  

g) rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb uvedeného v § 
34 odst. 1 písm. c) až f) vydané orgánem ochrany veřejného zdraví,  

h) doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž budou 
poskytovány sociální služby, z něhož vyplývá oprávnění žadatele tyto objekty nebo 
prostory užívat,  
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i) je-li žadatelem právnická osoba, úředně ověřené kopie zakladatelských dokumentů 
a dokladů o registraci podle zvláštních právních předpisů, popřípadě výpis z 
obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů,  

j) doklad, že žadatel nemá daňové nedoplatky a nemá nedoplatek na pojistném a na 
penále na veřejné zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  

k) čestné prohlášení o skutečnostech uvedených v odstavci 1 písm. g), jde-li o 
žadatele, na kterého se vztahuje insolvenční zákon56)., 

l) u centra duševního zdraví rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb podle zákona o zdravotních službách v oborech zdravotní péče pro 
centrum duševního zdraví. 

  

 (6) Registrující orgán může rozhodnout, že doklady, které žadatel přikládá k 
registraci podle odstavce 5 a § 80, je možno podat také v elektronické podobě ve 
formátu, který vyhlásí registrující orgán, pokud není předepsán zvláštním právním 
předpisem.  

 

*  *  * 

 

§ 100a 

Sdělování údajů orgánu sociálně-právní ochrany dětí 

 

 (1) Poskytovatel sociálních služeb je povinen na písemnou žádost sdělit 
bezplatně orgánu sociálně-právní ochrany dětí údaje nezbytné pro poskytnutí 
sociálně-právní ochrany týkající se osoby, které byla rozhodnutím orgánu sociálně-
právní ochrany dětí uložena povinnost využít odbornou poradenskou pomoc podle 
zákona o sociálně-právní ochraně dětí57). Poskytovatel sociálních služeb je povinen 
vždy sdělit, zda s osobou uzavřel smlouvu o poskytování sociální služby, dobu 
platnosti smlouvy, datum ukončení poskytování sociální služby, popřípadě výpovědní 
důvod, pokud byla smlouva vypovězena, a zhodnocení průběhu poskytování sociální 
služby. 

 (2) Poskytovatel sociálních služeb, který poskytuje pro rodiny s dětmi nebo pro 
děti sociální službu uvedenou v § 37 odst. 3, § 48, 52, 54, 57, 58, 60, 60a, 62, 65 nebo 
§ 69, 69 nebo § 70a, je povinen, pokud nejde o případ uvedený v odstavci 1 nebo 
neposkytuje-li sociální službu anonymně, na písemnou žádost sdělit bezplatně orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí 

a) zda osobě uvedené v žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí poskytuje nebo 
poskytoval sociální službu, 

b) druh a formu poskytované sociální služby a dobu poskytování a 

c) zhodnocení průběhu poskytování sociální služby. 
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 Poskytovatel sociálních služeb má povinnost podle věty první jen v těch 
případech, kdy orgán sociálně-právní ochrany dětí v žádosti současně uvede, že 
situaci dítěte a jeho rodiny vyhodnotil podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí58) 
tak, že se jedná o dítě, na něž se sociálně-právní ochrana dětí zaměřuje. 

 
 

*  *  * 
 

§ 107  
 
 (1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, 
že poskytuje sociální služby bez oprávnění k jejich poskytování podle § 78 odst. 1.  
  
 (2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel 
sociálních služeb dopustí přestupku tím, že  
  

a) neposkytuje sociální služby v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o registraci podle 
§ 81 odst. 2,  

b) nevede záznamy podle § 88 písm. f),  

c) nevede evidenci žadatelů o sociální službu podle § 88 písm. g),  

d) odmítne s osobou uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby v rozporu s § 91 
odst. 3,  

e) použije opatření omezující pohyb osob v rozporu s § 89 odst. 1 až 3,  

f) nepodá informaci o použití opatření omezujících pohyb osob podle § 89 odst. 5,  

g) nevede evidenci nebo neumožní nahlížení do evidence podle § 89 odst. 6,  

h) neohlásí úmrtí oprávněné osoby, které poskytovala pomoc, podle § 21a odst. 2,  

i) nesplní lhůtu k podání žádosti o zrušení registrace podle § 82 odst. 3 písm. d) nebo 
odst. 4,  

j) nesplní oznamovací povinnost podle § 88 písm. k),  

k) nezašle ve stanovené lhůtě údaje uvedené na předepsaném tiskopisu podle § 85 
odst. 5,  

  

l) neoznámí ve stanovené lhůtě změny údajů podle § 82 odst. 1,  

m) nesplní ve lhůtě stanovené ministerstvem opatření k odstranění nedostatků 
zjištěných při inspekci nebo nepodá písemnou zprávu o jejich plnění podle § 98 odst. 
5,  

n) nesplní ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem opatření k odstranění nedostatků 
zjištěných při kontrole registračních podmínek podle § 82a odst. 2,  

o) stanoví za poskytnutí sociální služby vyšší úhradu, než je maximální výše úhrady 
stanovená prováděcím právním předpisem,  

p) uzavře smlouvu, která neobsahuje náležitosti smlouvy podle § 91 odst. 2,  

q) nesdělí ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem údaje podle § 85 odst. 7,  

r) nevede evidenci podle § 91c.  
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 (3) Podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel sociálních služeb dopustí 
přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 100 odst. 2.  
  
 (4) Zdravotnické zařízení, které poskytuje sociální služby podle § 52, dětský 
domov, centrum komplexní zdravotní péče o děti a speciální lůžkové zdravotnické 
zařízení hospicového typu se dopustí přestupku tím, že neohlásí úmrtí oprávněné 
osoby, které poskytovalo pomoc, ve lhůtě stanovené v § 21a odst. 2.  
  
 (5) Za přestupek lze uložit pokutu do  
  

a) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b), c) a l),  

b) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), d), f), g), h), p) a r) a 
odstavce 4,  

c) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. i) až k), m), o) a q) a odstavce 
3,  

d) 250 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. e),  

e) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. n),  

f) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.  

 

*  *  * 
 

§ 110   
 
 (1) Předpokladem k výkonu povolání sociálního pracovníka je plná svéprávnost, 
bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle tohoto zákona.  
  
 (2) Bezúhonnost se posuzuje a prokazuje podle § 79 odst. 2 a odst. 3 věty první 
až třetí.  
  
 (3) Zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 
vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické 
lékařství nebo, v oboru praktický lékař pro děti a dorostpraktické lékařství pro děti a 
dorost nebo pediatrie a u zaměstnanců poskytovatel pracovnělékařských služeb.  
  
 (4) Odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka je  
  
a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu 
akreditovaného podle zvláštního právního předpisu40) v oborech vzdělání zaměřených 
na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární 
práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,  
  
b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo 
doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální 
pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, 
akreditovaném podle zvláštního právního předpisu41).  
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 (5) Odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka při 
poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče podle § 52 
má též sociální pracovník a zdravotně sociální pracovník, který získal způsobilost k 
výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu42).  
  
 (6) Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti státních příslušníků 
členských států Evropské unie se postupuje podle zvláštního právního předpisu31).  

 
„69) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

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

 

 

2. Platné znění části zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

*  *  * 

§ 15 

 

 (1) Ze zdravotního pojištění se nehradí, nebo se hradí jen za určitých podmínek, 
zdravotní výkony uvedené v příloze č. 1 tohoto zákona. 

 (2) Ze zdravotního pojištění se dále nehradí výkony akupunktury. 

  (3) Ze zdravotního pojištění se zdravotní služby poskytnuté na základě 
doporučení registrujícího poskytovatele v oboru gynekologie a porodnictví v souvislosti 
s umělým oplodněním, jde-li o formu mimotělního oplodnění (in vitro fertilizace), hradí  

    a)   ženám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku od 18 let do dne 
dosažení třicátého devátého roku věku,  

    b)   ostatním ženám ve věku od 22 let do dne dosažení třicátého devátého roku 
věku, 

nejvíce třikrát za život, nebo bylo-li v prvních dvou případech přeneseno do pohlavních 
orgánů ženy nejvýše 1 lidské embryo vzniklé oplodněním vajíčka spermií mimo tělo 
ženy, čtyřikrát za život. 

 (4) Ze zdravotního pojištění se vždy plně hradí v provedení nejméně 
ekonomicky náročném léčivé přípravky obsahující tyto léčivé látky:  

a) sérum proti stafylokokovým infekcím,  

b) sérum proti záškrtu,  

c) sérum proti hadímu jedu,  

d) sérum proti botulismu,  

e) sérum proti plynaté sněti,  

f) sérum proti vzteklině,  

g) imunoglobulin proti tetanu,  
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h) imunoglobulin proti hepatitidě B,  

i) tetanový toxoid,  

j) vakcína proti stafylokokovým infekcím,  

k) vakcína proti vzteklině,  

l) antidota (užívaná při léčbě otrav organofosfáty, těžkými kovy a kyanidy). 

 (5) Ze zdravotního pojištění se hradí při poskytování ambulantní zdravotní péče 
léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, pokud pro ně Ústav rozhodl o 
výši úhrady (§ 39h). V každé skupině léčivých látek uvedených v příloze č. 2 se ze 
zdravotního pojištění vždy plně hradí nejméně jeden léčivý přípravek nebo potravina 
pro zvláštní lékařské účely. Dále se ze zdravotního pojištění hradí individuálně 
připravované léčivé přípravky, radiofarmaka, transfúzní přípravky, léčivé přípravky pro 
moderní terapii a tkáně a buňky ve výši stanovené Ústavem opatřením obecné povahy, 
nestanoví-li tento zákon jinak. Ze zdravotního pojištění se při poskytování lůžkové 
péče plně hradí léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, individuálně 
připravované léčivé přípravky, radiofarmaka, transfúzní přípravky, zdravotnické 
prostředky, léčivé přípravky pro moderní terapii a tkáně a buňky, v provedení nejméně 
ekonomicky náročném, v závislosti na míře a závažnosti onemocnění, a pojištěnec se 
na jejich úhradě nepodílí. 

 (6) Ze zdravotního pojištění se nehradí léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní 
lékařské účely uvedené v odstavci 5 větě první, pokud Ústav rozhodnutím úhradu 
nepřiznal. Ústav nepřizná úhradu, jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní 
lékařské účely  

a) podpůrné a doplňkové,  

b) jejichž používání je z odborného hlediska nevhodné,  

c) nemají dostatečné důkazy o terapeutické účinnosti,  

d) nesplňují podmínky účelné terapeutické intervence, nebo  

e) které jsou prvním podobným přípravkem podle § 39 b odst. 4 v referenční skupině, 
který byl podle zákona o léčivech registrován jako biologický léčivý přípravek nebo 
generikum, a držitel registrace se písemně spolu s žádostí o stanovení výše a 
podmínek úhrady nezavázal dodávat léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní 
lékařské účely na český trh po dobu 12 měsíců ode dne účinnosti stanovené výše a 
podmínek úhrady, 

f) které mohou být vydávány i bez lékařského předpisu s výjimkou potravin pro zvláštní 
lékařské účely a takových léčivých přípravků, u kterých v průběhu řízení o stanovení 
výše a podmínek úhrady s přiznáním úhrady vyjádří na základě veřejného zájmu podle 
§ 17 odst. 2 souhlas všechny zdravotní pojišťovny. 

 (7) Terapeutickou účinností se rozumí schopnost vyvolávat žádoucí účinek s 
použitím léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely i v podmínkách 
běžné klinické praxe. Účelnou terapeutickou intervencí se rozumí zdravotní služby 
poskytované k prevenci nebo léčbě onemocnění za účelem dosažení co nejúčinnější 
a nejbezpečnější léčby při zachování nákladové efektivity. 

 (8) Nákladovou efektivitou se rozumí určení poměru mezi náklady a přínosy 
spojenými s použitím léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely ve 
srovnání s použitím jiného léčivého přípravku, potraviny pro zvláštní lékařské účely 
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nebo léčebného postupu; nákladová efektivita je hodnocena ve srovnání s takovým 
terapeutickým postupem hrazeným z prostředků zdravotního pojištění, který je obecně 
přijímán jako obvyklý. Nákladově efektivní jsou takové léčebné postupy, které při 
srovnatelných nákladech přinášejí stejný nebo vyšší terapeutický účinek spočívající v 
prodloužení života, zlepšení kvality života nebo zlepšení podstatného a měřitelného 
kritéria příslušného onemocnění, nebo které při alespoň srovnatelném terapeutickém 
účinku znamenají nižší celkové náklady pro systém zdravotního pojištění, nebo při 
vyšších nákladech a vyšším terapeutickém účinku je tento poměr srovnatelný s jinými 
terapeutickými postupy hrazenými z prostředků zdravotního pojištění. Hodnocení 
nákladové efektivity se vyžaduje u léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní 
lékařské účely, které nejsou zařazeny do referenční skupiny podle § 39c odst. 1, nebo 
u kterých je navrhováno preskripční nebo indikační omezení odlišně od v zásadě 
terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské 
účely, anebo u kterých je požadováno stanovení další zvýšené úhrady podle § 39b 
odst. 11, popřípadě u kterých je požadováno zvýšení úhrady léčivého přípravku nebo 
potraviny pro zvláštní lékařské účely oproti základní úhradě. 

 (9) Ústav rozhoduje o  

a) stanovení, změně a zrušení výše úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní 
lékařské účely,  

b) podmínění úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely 
uvedených v písmenu a) způsobem vyúčtování, preskripčními a indikačními 
omezeními nebo používáním při poskytování zdravotní péče na specializovaných 
pracovištích (dále jen "podmínky úhrady"),  

c) nepřiznání úhrady léčivým přípravkům a potravinám pro zvláštní lékařské účely,  

d) stanovení, změně a zrušení maximálních cen podle právních předpisů o regulaci 
cen vyhlášených ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví (dále jen "cenový předpis")23c),  

e) o zařazení léčivého přípravku do referenční skupiny,  

f) základní úhradě referenční skupiny. 

 (10) Léčivý přípravek, jehož úhrada ze zdravotního pojištění je rozhodnutím 
Ústavu podmíněna používáním na specializovaném pracovišti, zdravotní pojišťovna 
hradí pouze poskytovateli, se kterým za účelem hospodárného užití takových léčivých 
přípravků uzavřela zvláštní smlouvu. Součástí takové smlouvy musí být uvedení 
léčivého přípravku a pracoviště zdravotnického zařízení poskytovatele. 

 (11) Ze zdravotního pojištění se při poskytování hrazených služeb hradí 
zdravotnické prostředky pro indikace odpovídající určenému účelu použití 
obsaženému v návodu k použití, byl-li výrobcem vydán, za účelem  

a) prevence,  

b) diagnostiky,  

c) léčby, nebo  

d) kompenzace zdravotní vady nebo postižení. 

 (12) Ze zdravotního pojištění se na základě předepsání na poukaz hradí  

a) zdravotnické prostředky v rozsahu a za podmínek stanovených v části sedmé a v 
příloze č. 3 k tomuto zákonu,  
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b) úpravy a opravy zdravotnických prostředků v rozsahu a za podmínek stanovených 
v příloze č. 3 k tomuto zákonu. 

 (13) Ústav  

a) zveřejňuje ohlášení o zařazení, vyřazení nebo změně zařazení zdravotnického 
prostředku do úhradové skupiny zdravotnických prostředků; úhradovou skupinou 
zdravotnických prostředků se rozumí skupina zdravotnických prostředků označená v 
kategorizačním stromě uvedeném v příloze č. 3 k tomuto zákonu osmimístným 
číselným kódem (dále jen "úhradová skupina"),  

b) vydává stanoviska k otázce výběru úhradové skupiny zdravotnických prostředků a 
skupiny podle funkčních vlastností a určeného účelu použití v zásadě zaměnitelných 
zdravotnických prostředků v rámci úhradové skupiny (dále jen "skupina zaměnitelných 
prostředků"),  

c) rozhoduje o vyřazení ohlášeného zdravotnického prostředku z úhradové skupiny a 
skupiny zaměnitelných prostředků,  

d) rozhoduje o vytvoření, změně nebo zrušení skupin zaměnitelných prostředků a o 
zařazení nebo změně zařazení zdravotnických prostředků do těchto skupin,  

e) vydává seznam všech zdravotnických prostředků hrazených na základě předepsání 
na poukaz a zveřejňuje ho,  

f) vypisuje cenovou soutěž a zveřejňuje její výsledky,  

g) rozhoduje o změně výše úhrady na základě dohody o nejvyšší ceně nebo cenové 
soutěže. 

  (14) Ze zdravotního pojištění se hradí stomatologické výrobky v rozsahu a za 
podmínek uvedených v příloze č. 4 tohoto zákona. 

  (15) Ze zdravotního pojištění se nehradí vyšetření, prohlídky, léčivé přípravky, 
potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické prostředky a jiné výkony 
provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu a na žádost 
právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce. 
Hrazené služby dále nezahrnují vyšetření, prohlídky, léčivé přípravky, potraviny pro 
zvláštní lékařské účely a zdravotnické prostředky a jiné zdravotní výkony provedené 
na dožádání soudu, státního zastupitelství, orgánů státní správy a orgánů Policie 
České republiky. Úhradu zdravotních služeb podle předchozí věty poskytne 
zdravotnickému zařízení orgán, pro který se zdravotní služby provádějí, ve výši 
stanovené seznamem zdravotních výkonů s bodovými hodnotami25) v souladu s 
rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví; jde-li o úhradu na dožádání orgánů Policie 
České republiky, zašle poskytovatel vyúčtování Ministerstvu vnitra, a to nejpozději do 
15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly 
zdravotní služby poskytnuty. 

 (16) Zdravotní služby poskytované v dětských domovech pro děti do 3 let věku 
zdravotnickými pracovníky, kteří jsou zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb v 
tomto zdravotnickém zařízení, se hradí z rozpočtu zřizovatele. Z rozpočtu zřizovatele 
se hradí též zdravotnická záchranná služba, s výjimkou zdravotních výkonů podle § 
28. Zdravotnická záchranná služba se hradí z rozpočtu zřizovatele s výjimkou 
zdravotních výkonů podle § 28. 
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(17) Hrazenou službou je dlouhodobá nebo následná lůžková péče 
poskytovaná dítěti se závažným chronickým onemocněním nebo jiným 
zdravotním postižením centrem komplexní zdravotní péče o děti na žádost 
zákonného zástupce nebo opatrovníka celodenně osobně pečujícího o toto dítě, 
jemuž je jinak poskytována zdravotní péče v jeho domácím prostředí. Tato péče 
se hradí nejdéle po dobu 14 po sobě jdoucích kalendářních dnů, a to po každých 
nejméně 6 měsících, v nichž je dítěti podle věty první indikována hrazená domácí 
péče na alespoň 3 dny v týdnu.  

*  *  * 

§ 16a 

Regulační poplatky 

 

 (1) Pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce, je povinen hradit 
poskytovateli regulační poplatek ve výši 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby 
nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství (dále jen „pohotovostní služba“).  

  (2) Regulační poplatek podle odstavce 1 se neplatí,  

 a) jde-li o pojištěnce umístěné v dětských domovech pro děti do 3 let věku53), ve 
školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy54) nebo 
umístěné k výkonu ústavní výchovy v domovech pro osoby se zdravotním 
postižením55) nebo jde-li o pojištěnce umístěné na základě rozhodnutí soudu v 
zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc56) nebo pojištěnce svěřené 
rozhodnutím soudu do pěstounské péče, poručnické péče nebo péče jiné osoby podle 
jiného právního předpisu57),  

  

b) jde-li o pojištěnce, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením 
vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je mu poskytována podle 
jiného právního předpisu10), ne starším 30 dnů,  

 c) jde-li o pojištěnce, kterému jsou podle jiného právního předpisu58) poskytovány 
pobytové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech 
pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo ve zdravotnických zařízeních 
lůžkové péče, pokud u tohoto pojištěnce po úhradě za ubytování a stravu činí 
stanovený zůstatek ve výši alespoň 15 % jeho příjmu59) méně než 800 Kč nebo pokud 
nemá žádný příjem; tuto skutečnost prokazuje pojištěnec potvrzením ne starším než 
30 dnů, které je na jeho žádost povinen vydat poskytovatel sociálních služeb, nebo  

 d) pokud v rámci pohotovostní služby ošetřující lékař shledal, že stav pojištěnce 
vyžaduje hospitalizaci.  

  (3) Regulační poplatek je příjmem poskytovatele, který regulační poplatek 
vybral. Poskytovatel je povinen použít vybrané regulační poplatky na úhradu nákladů 
spojených s provozem a modernizací zdravotnického zařízení, ve kterém byla 
pohotovostní služba podle odstavce 1 poskytnuta.  

  (4) Poskytovatel je povinen vystavit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci 
na jeho žádost doklad o zaplacení regulačního poplatku, s uvedením čísla pojištěnce, 
otiskem razítka poskytovatele a podpisem osoby, která regulační poplatek přijala. 
Poskytovatel je povinen sdělovat zdravotním pojišťovnám v rámci vyúčtování 
poskytnutých hrazených služeb za příslušný kalendářní měsíc, nebo za příslušné 
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kalendářní čtvrtletí, informace o regulačních poplatcích vybraných podle odstavce 1, s 
uvedením čísla pojištěnce, ke kterému se regulační poplatek váže, a dne, ke kterému 
se regulační poplatek váže.  

  (5) Poskytovatel je povinen regulační poplatek uvedený v odstavci 1 od 
pojištěnce nebo jeho zákonného zástupce vybrat, pokud nejde o výjimku z placení 
regulačního poplatku podle odstavce 2. 

 

*  *  * 

§ 17a 

 

 (1) Za účelem zajištění věcného plnění při poskytování ošetřovatelské péče 
pojištěncům umístěným v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální 
služby uzavírají Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a ostatní zdravotní 
pojišťovny zřízené podle zvláštního zákona28) zvláštní smlouvy s poskytovateli 
sociálních služeb. Příslušná zdravotní pojišťovna zvláštní smlouvu uzavře, pokud o to 
poskytovatel sociálních služeb požádá a současně prokáže, že ošetřovatelská péče 
bude poskytována zdravotnickými pracovníky poskytovatele sociálních služeb, kteří 
jsou způsobilí k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních 
předpisů28a). 

  

 (2) Zdravotní pojišťovna zveřejní zvláštní smlouvu podle odstavce 1 způsobem 
a ve lhůtě stanovené v § 17 odst. 9 větě první. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě 
zveřejní zdravotní pojišťovna každý dodatek nebo změnu zvláštní smlouvy, z nichž 
vyplývá způsob a výše úhrady zdravotní pojišťovny poskytovateli sociálních služeb za 
poskytnuté hrazené služby nebo rozsah poskytovaných hrazených služeb (dále jen 
"dodatek ke zvláštní smlouvě"). Zvláštní smlouva nebo dodatek ke zvláštní smlouvě 
nabývají účinnosti dnem zveřejnění podle věty první. Dojde-li mezi poskytovatelem 
sociálních služeb a zdravotní pojišťovnou k dohodě o způsobu a výši úhrady hrazených 
služeb až v průběhu kalendářního roku, na který mají být dohodnuty, mohou se 
poskytovatel sociálních služeb a zdravotní pojišťovna dohodnout, že se tato dohoda 
vztahuje na stanovení způsobu a výše úhrady hrazených služeb pro celý tento 
kalendářní rok či jeho část. Zdravotní pojišťovna nezveřejní informace a údaje, které 
jsou předmětem ochrany podle jiných právních předpisů. 

 

§ 17b 

 (1) Zařazení, změnu či vyřazení zdravotního výkonu ze seznamu zdravotních 
výkonů navrhují Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovna nebo příslušná 
odborná společnost sdružená v České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, 
profesní organizace nebo odborná společnost, která sdružuje fyzické osoby s 
odbornou nebo specializovanou způsobilostí vykonávající zdravotnické povolání (dále 
jen „příslušná odborná společnost“). 

  (2) Součástí návrhu podle odstavce 1 musí být návrh registračního listu, který 
obsahuje alespoň název zdravotního výkonu, zdůvodnění návrhu, popis zdravotního 
výkonu a jeho provedení, pravidla pro jeho vykazování a podklady pro výpočet jeho 
bodové hodnoty. Při návrhu na zařazení nového zdravotního výkonu je součástí 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBSLAVTKZ)



 
 

registračního listu rovněž posouzení účinnosti zdravotního výkonu a porovnání s 
prokázaným léčebným přínosem existujících postupů ve stejné nebo podobné indikaci, 
je-li takové porovnání možné. Vzor návrhu registračního listu, pokyny pro jeho vyplnění 
a kalkulační vzorec pro výpočet bodové hodnoty zdravotního výkonu zveřejní 
Ministerstvo zdravotnictví na svých internetových stránkách. Na svých internetových 
stránkách dále Ministerstvo zdravotnictví zveřejní vlastní i podané návrhy, a to 
nejméně po dobu 30 dnů.  

 (3) Pro hodnocení návrhu z odborného hlediska zřizuje ministr zdravotnictví jako 
svůj poradní orgán pracovní skupinu k seznamu zdravotních výkonů. Pracovní skupina 
k seznamu zdravotních výkonů vydává k jednotlivým návrhům stanoviska.  

 (4) Členy pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů jsou 1 zástupce 
Všeobecné zdravotní pojišťovny, 1 zástupce Svazu zdravotních pojišťoven, 1 zástupce 
České lékařské komory, 1 zástupce České lékařské společnosti Jana Evangelisty 
Purkyně, 1 zástupce České farmaceutické společnosti Jana Evangelisty Purkyně, 1 
zástupce Sdružení ambulantních specialistů ČR, 1 zástupce Sdružení praktických 
lékařů, 1 zástupce Asociace nemocnic ČR, 1 zástupce České asociace sester, 1 
zástupce pacientské organizace podle zákona o zdravotních službách a 3 
zástupci Ministerstva zdravotnictví. K jednání pracovní skupiny zdravotních výkonů je 
vždy přizván také zástupce příslušné odborné společnosti, která návrh podala. Činnost 
pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů se řídí jednacím řádem, který 
uveřejní Ministerstvo zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.  

 (5) Ministerstvo zdravotnictví průběžně provádí revize zdravotních výkonů 
obsažených v seznamu zdravotních výkonů, aby zdravotní výkony odpovídaly vývoji v 
poskytování zdravotních služeb a vývoji nákladovosti. Shledá-li Ministerstvo 
zdravotnictví postupem podle věty první, že zdravotní výkon neodpovídá vývoji v 
poskytování zdravotních služeb a vývoji nákladovosti, postupuje podle odstavců 1 a 2.  

 (6) Registrační listy zdravotních výkonů uvedených v seznamu zdravotních 
výkonů a data všech provedených revizí jednotlivých zdravotních výkonů podle 
odstavce 5 zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví na svých internetových stránkách. 

 

*  *  * 
 

§ 22  
Zvláštní ambulantní péče  

 
 Hrazenými službami je i zvláštní ambulantní péče poskytovaná pojištěncům s 
akutním nebo chronickým onemocněním, pojištěncům tělesně, smyslově nebo 
mentálně postiženým a závislým na cizí pomoci a paliativní péče, poskytovaná 
pojištěncům v terminálním stavu, v jejich vlastním sociálním prostředí; tato péče se 
poskytuje jako  
  
a) domácí zdravotní péče, pokud je poskytována na základě doporučení registrujícího 
poskytovatele ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru 
praktické lékařství pro děti a dorost nebo pediatrie nebo ošetřujícího lékaře při 
hospitalizaci, nebo na základě doporučení ošetřujícího lékaře, jde-li o paliativní péči o 
pojištěnce v terminálním stavu,  
  
b) zdravotní péče ve stacionářích, pokud je poskytována na základě doporučení 
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ošetřujícího lékaře,  
  
c) zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče osobám, 
které jsou v nich umístěny z jiných než zdravotních důvodů,30)  
  
d) zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb,  
  
e) ošetřovatelská péče poskytovaná na základě ordinace ošetřujícího lékaře 
pojištěncům umístěným v zařízeních pobytových sociálních služeb odborně 
způsobilými zaměstnanci těchto zařízení, pokud k tomu poskytovatelé pobytových 
sociálních služeb uzavřou zvláštní smlouvu s příslušnou zdravotní pojišťovnou podle 
§ 17a.  

*  *  * 

 
§ 34  

Péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách  
 
 (1) Zdravotní péči poskytovanou jako nezbytnou součást léčebného procesu na 
doporučení ošetřujícího lékaře dětem a mladistvým do 18 let v dětských odborných 
léčebnách a ozdravovnách hradí zdravotní pojišťovna. Návrh na zdravotní péči v 
odborných dětských léčebnách a ozdravovnách podává na formuláři zdravotní 
pojišťovny registrující praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, pediatr nebo 
ošetřující lékař při hospitalizaci. Návrh potvrzuje revizní lékař příslušné zdravotní 
pojišťovny; revizní lékař neposuzuje přeložení pojištěnce z hospitalizace do odborné 
dětské léčebny.  
  
 (2) Nemoci, u nichž se dětem a mladistvým do 18 let poskytuje zdravotní péče 
v odborných dětských léčebnách, a indikační zaměření těchto léčeben (indikační 
seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách) stanoví Ministerstvo 
zdravotnictví vyhláškou. V případech, kdy se indikace k léčbě v dětských odborných 
léčebnách překrývají s indikacemi k léčbě ve zdravotnických zařízeních poskytovatele 
lázeňské léčebně rehabilitační péče, rozhoduje o vhodnosti léčby ve zdravotnickém 
zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče či dětské odborné léčebně 
ošetřující lékař, který péči doporučil. Délka léčebného pobytu v odborných dětských 
léčebnách se řídí zdravotním stavem nemocných a rozhoduje o ní vedoucí lékař 
léčebny.  
  
 (3) Dětem od tří do 15 let zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního 
prostředí, dětem se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem a 
dětem v rekonvalescenci, jejichž zdravotní stav nevyžaduje specializovanou léčbu ve 
zdravotnickém zařízení lázeňské léčebně rehabilitační péče nebo v dětské odborné 
léčebně, se poskytuje na návrh ošetřujícího lékaře potvrzený revizním lékařem 
zdravotní pojišťovny péče v ozdravovně. Délka pobytu v ozdravovně zpravidla 
nepřesahuje 21 dnů; delší pobyt je možný pouze se souhlasem revizního lékaře. 

 

*  *  * 
 

Příloha 1  
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SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 
NEHRAZENÝCH NEBO HRAZENÝCH JEN ZA URČITÝCH PODMÍNEK  

 
 Seznam použitých zkratek a symbolů  

 
 

 

---------- ---------------------------------------------------

--------------------------- 
 Označení,  Vysvětlení                                                               
 symbol                                                                              
---------- ---------------------------------------------------

--------------------------- 
 ODB        odbornost                                                                
 

 KAT        kategorie zdravotního výkonu z hlediska úhrady ze 

zdravotního pojištění  
            - symboly N, Z, W - viz dále                                             
 

 N          výkon    označený ve sloupci KAT symbolem "N" - 

zdravotní výkon zásadně 
            nehrazený    ze    zdravotního   pojištění, 

výjimkou může být předchozí 
            povolení revizním lékařem pro   konkrétního 

pojištěnce, vzhledem k jeho 
            závažnému zdravotnímu stavu (nebo k jeho zvláštní 

zdravotní potřebě)     
 

 W          výkon označený ve sloupci   KAT symbolem "W" -    

zdravotní  výkon plně  
            hrazený ze zdravotního pojištění jen při splnění 

určitých podmínek nebo  
            limitovaný maximální hrazenou frekvencí, není 

nutné schválení revizním   
            lékařem                                                                  
 

 Z          výkon označený ve sloupci KAT    symbolem "Z" - 

zdravotní    výkon plně        
            hrazený zdravotní   pojišťovnou jen za určitých 

podmínek a po schválení    
            revizním lékařem                                                         
 

 dg.        diagnóza                                                                 
 

 poř. č.    pořadové číslo výkonu                                                    
---------- ---------------------------------------------------

--------------------------- 
---------- ---------------------------------------------------

------------------------- 
 ODB     Název                                                                    
---------- ---------------------------------------------------
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------------------------- 
 001     Všeobecné praktické lékařství                                            
 

 002     Praktické lékařství pro děti a dorost nebo pediatrie                                    
 

 014     Stomatologie všeobecná - praktický zubní lékař - 

stomatolog              
 

 015     Ortodoncie                                                               
 

 201     Rehabilitační a fyzikální medicína                                       
 

 401     Pracovní lékařství                                                       
 

 404     Dermatovenerologie                                                       
 

 504     Cévní chirurgie                                                          
 

 601     Plastická chirurgie                                                      
 

 603     Gynekologie a porodnictví                                                
 

 605     Orální a maxilofaciální chirurgie                                        
 

 606     Ortopedie                                                                
 

 701     Otorinolaryngologie                                                      
 

 705     Oftalmologie                                                             
 

 706     Urologie                                                                 
 

 808     Soudní lékařství                                                         
 

 809     Radiologie a zobrazovací metody                                          
 

 903     Klinická logopedie                                                       
 

 911     Všeobecná sestra                                                         
 

 999     Universální lékařské výkony - bez vazby na odbornost                   

 

*  *  * 

 
Příloha 3  

 
KATEGORIZACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PŘEDEPISOVANÝCH NA 

POUKAZ  
 

ODDÍL A  
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Tabulka č. 3 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I          Seznam odborností lékařů pro preskripční omezení        

I Zkratka I 
I   (odbornost zahrnuje všechny podobory a nástavbové 

odbornosti)  I         I 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I alergolog a klinický imunolog                                    

I   ALG   I 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I anesteziolog a intenzivista                                      

I   ANS   I 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I dermatovenerolog                                                 

I   DER   I 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I dětský lékař; praktický lékař pro děti a dorost; pediatr         

I   PED   I 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I diabetolog a endokrinolog                                        

I   DIA   I 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I foniatr                                                          

I   FON   I 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I geriatr                                                          

I   GER   I 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I gynekolog a porodník                                             

I   GYN   I 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I chirurg                                                          

I   CHI   I 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I internista                                                       

I   INT   I 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I kardiolog                                                        

I   KAR   I 
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I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I klinický onkolog                                                 

I   ONK   I 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I klinický osteolog                                                

I   OST   I 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I lékař se specializací v oboru ortodoncie                         

I   ORD   I 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I lékař se specializací v oboru ortopedické protetiky              

I   ORP   I 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v popáleninové 

medicíně  I   POP   I 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I angiolog, lymfolog a flebolog                                    

I   ANG   I 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I nefrolog                                                         

I   NEF   I 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I neonatolog                                                       

I   NEO   I 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I neurolog                                                         

I   NEU   I 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I oftalmolog                                                       

I   OPH   I 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I ortoped                                                          

I   ORT   I 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I otorinolaryngolog                                                

I   ORL   I 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I plastický chirurg                                                
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I   PLA   I 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I pneumolog                                                        

I   PNE   I 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I praktický lékař                                                  

I   PRL   I 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I psychiatr                                                        

I   PSY   I 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I rehabilitační lékař                                              

I   REH   I 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I revmatolog                                                       

I   REV   I 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I tělovýchovný lékař                                               

I   TVL   I 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I traumatolog                                                      

I   TRA   I 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

I urolog                                                           

I   URN   I 
I-------------------------------------------------------------

-----I---------I 

*  *  * 

 

Pro úplnost: 

Přechodná ustanovení 

1. Smlouva, kterou má se zdravotní pojišťovnou uzavřenou poskytovatel sociálních 
služeb ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 17a zákona č. 48/1997 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je platná do uplynutí 1 roku 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to i v případě, že by během této doby měla 
uplynout sjednaná doba trvání smlouvy. Pokud poskytovatel sociálních služeb požádá 
ve lhůtě 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o udělení oprávnění k 
poskytování zdravotních služeb v odbornosti domácí péče podle zákona č. 372/2011 
Sb., prodlužuje se platnost smlouvy podle věty první do dne rozhodnutí o této žádosti. 
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2. Pokud poskytovatel sociálních služeb měl ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona 
uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou podle § 17a zákona č. 48/1997 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a do 1 roku ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona požádal o udělení oprávnění podle bodu 1 a toto oprávnění 
mu bylo uděleno, uzavře s ním zdravotní pojišťovna bez konání výběrového řízení 
podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, smlouvu podle § 17 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, platnou ode dne udělení oprávnění podle věty první, a 
to bez výkonů dopravy. Do dne uzavření smlouvy podle věty první hradí zdravotní 
pojišťovna poskytovateli podle věty první zdravotní služby poskytnuté v odbornosti 
domácí péče s výjimkou výkonů dopravy podle vyhlášky vydané podle § 17 odst. 5 
zákona č. 48/1997 Sb. pro příslušný kalendářní rok. Zdravotní pojišťovna nemůže 
smlouvu podle věty první ukončit postupem podle § 17 odst. 2 věty páté zákona č. 
48/1997 Sb. 

 

 

3. Platné znění části zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné 
službě 

*  *  * 

§ 6 

Součinnost poskytovatelů akutní lůžkové péče při poskytovaní zdravotnické záchranné 
služby 

 (1) K zajištění plynulé návaznosti zdravotních služeb na zdravotnickou 
záchrannou službu je poskytovatel akutní lůžkové péče povinen 

a) zřídit kontaktní místo pro spolupráci s poskytovatelem zdravotnické záchranné 
služby za účelem zajištění příjmu pacienta a neodkladného pokračování v poskytování 
zdravotních služeb; zřídí-li poskytovatel akutní lůžkové péče urgentní příjem, je 
kontaktní místo jeho součástí, 

b) zajistit nepřetržité předávání informací o počtu volných akutních lůžek svému 
kontaktnímu místu, 

c) nepřetržitě spolupracovat prostřednictvím kontaktního místa se zdravotnickým 
operačním střediskem nebo pomocným operačním střediskem, 

d) bezodkladně informovat zdravotnické operační středisko nebo pomocné operační 
středisko o provozních závadách a jiných skutečnostech, které podstatně omezují 
poskytování neodkladné péče, 

e) poskytnout na výzvu poskytovatele zdravotnické záchranné služby součinnost při 
záchranných a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí a krizových 
situací. 

 (2) Cílový poskytovatel akutní lůžkové péče je povinen převzít pacienta do své 
péče, pokud jeho kontaktním místem byla možnost přijmout pacienta potvrzena 
zdravotnickému operačnímu středisku nebo pomocnému operačnímu středisku. 
Cílový poskytovatel akutní lůžkové péče je povinen na výzvu zdravotnického 
operačního střediska nebo pomocného operačního střediska převzít pacienta do své 
péče vždy, je-li pacient v přímém ohrožení života. Převzetí pacienta do své péče je 
cílový poskytovatel akutní lůžkové péče povinen písemně potvrdit vedoucímu 
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výjezdové skupiny. 

 (3) Urgentní příjem je specializované pracoviště poskytovatele akutní lůžkové 
péče s nepřetržitým provozem, které zajišťuje příjem a poskytování intenzivní akutní 
lůžkové péče a specializované ambulantní péče pacientům s náhle vzniklým závažným 
postižením zdraví a pacientům v přímém ohrožení života. 

  (4) (3) Kontaktní místo je pracoviště poskytovatele akutní lůžkové péče s 
nepřetržitým provozem, které přijímá výzvy od zdravotnického operačního střediska 
nebo pomocného operačního střediska k přijetí pacienta, trvale eviduje počet volných 
akutních lůžek poskytovatele akutní lůžkové péče a koordinuje převzetí pacienta mezi 
poskytovatelem zdravotnické záchranné služby a cílovým poskytovatelem akutní 
lůžkové péče. 

 (5) (4) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na poskytovatele akutní lůžkové 
péče ve zdravotnických zařízeních Vězeňské služby České republiky. 

 

 

4. Platné znění části zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon) 

*  *  * 

§ 3 

 (1) Živností není:  

a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě,  

b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich 
původci nebo autory,2)  

c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským 
podle zvláštního právního předpisu,2a) 

d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění 
nebo uměleckořemeslnými pracemi,2b)  

e) provádění archeologických výzkumů.2c) 

  (2) Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob: 

 a) lékařů, zubních lékařů a farmaceutů2d), a nelékařských zdravotnických 
pracovníků2e) při poskytování zdravotních služeb a přírodních léčitelů,  

b) veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární 
asanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti 
v chovu hospodářských zvířat,3)  

c) advokátů,4) notářů5a) a patentových zástupců6) a soudních exekutorů,6a)  

d) soudních tlumočníků a soudních překladatelů7),  

e) auditorů8) a daňových poradců,8a)  

f) burzovních dohodců8b),  

g) zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů9) a rozhodců při 
rozhodování majetkových sporů,9a)  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBSLAVTKZ)



 
 

h) úředně oprávněných zeměměřických inženýrů,10)  

i) autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, kteří 
vykonávají svoji činnost jako svobodní architekti a svobodní inženýři,10a)  

j) autorizovaných inspektorů, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodné povolání10b),  

k) auditorů bezpečnosti pozemních komunikací52),  

l) zapsaných mediátorů podle zákona o mediaci. 

*  *  * 

 

Příloha 4 

 

ŽIVNOST VOLNÁ 

(K § 25 odst. 2) 

 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona 

Obory činností náležející do živnosti volné 

1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a 
myslivost  

2. Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních 
hospodářských plánů a osnov  

 3. Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování 
rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům 
přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky  

 4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin  

 5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)  

 6. Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna  

 7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků  

 8. Pěstitelské pálení  

 9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů  

 10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků  

 11. Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží  

12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných 
výrobků  

 13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů  

 14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce  

15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-
obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů  

 16. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv  
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17. Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a 
kosmetických přípravků  

 18. Výroba hnojiv  

 19. Výroba plastových a pryžových výrobků  

 20. Výroba a zpracování skla  

 21. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků  

 22. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků  

 23. Broušení technického a šperkového kamene  

 24. Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin  

 25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků  

 26. Umělecko-řemeslné zpracování kovů  

 27. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů  

28. Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických 
přístrojů a zařízení  

 29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy 
elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém 
napětí  

 30. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost  

 31. Výroba strojů a zařízení  

 32. Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií  

 33. Stavba a výroba plavidel  

 34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace 
a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení 
a leteckých pozemních zařízení  

 35. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, 
trolejbusové a lanové a železničního parku  

36. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních 
prostředků  

 37. Výroba a opravy čalounických výrobků  

 38. Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků  

 39. Výroba zdravotnických prostředků  

 40. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření  

 41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba 
bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových 
předmětů  

 42. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu  

 43. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody  

 44. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)  
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 45. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti  

 46. Sklenářské práce, rámování a paspartování  

 47. Zprostředkování obchodu a služeb  

 48. Velkoobchod a maloobchod  

 49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím  

 50. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství  

 51. Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)  

 52. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v 
dopravě  

 53. Zasilatelství a zastupování v celním řízení  

 54. zrušen  

 55. Ubytovací služby  

 56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, 
zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály  

 57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří  

 58. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí 

 59. Pronájem a půjčování věcí movitých  

 60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  

 61. Projektování pozemkových úprav  

 62. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce  

 63. Projektování elektrických zařízení  

 64. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských 
věd  

 65. Testování, měření, analýzy a kontroly  

 66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení  

 67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling  

 68. Fotografické služby  

 69. Překladatelská a tlumočnická činnost  

 70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské 
povahy  

 71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního 
ruchu  

 72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 
činnosti  

 73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, 
pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a 
obdobných akcí  
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 74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování 
sportovní činnosti  

 75. Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a 
osobního zboží  

 76. Poskytování technických služeb  

 77. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků 
jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel  

 78. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu  

 79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost  

80. Poskytování léčitelských služeb 

 80 81. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené 

 

 

5. Platné znění části zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a o 
změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) 

 

§ 1  

Předmět úpravy  

 

 (1) Tento zákon upravuje podmínky, za kterých stát podporuje dobrovolnickou 
službu organizovanou podle tohoto zákona a vykonávanou dobrovolníky bez nároku 
na odměnu.  

 (2) Tento zákon se nevztahuje na  

a) činnosti upravené zvláštními právními předpisy, i když tyto činnosti splňují znaky 
dobrovolnické služby stanovené tímto zákonem, 

 

b) činnosti, které nesplňují znaky dobrovolnické služby stanovené tímto zákonem, i 
když jsou vykonávány dobrovolníky.  

 

Vymezení pojmů  

§ 2  

  (1) Dobrovolnickou službou je činnost, při níž dobrovolník poskytuje  

a) pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, 
seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu 
trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím 
násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase,  

b) pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při 
ochraně a zlepšování životního prostředí, při péči o zachování kulturního 
dědictví, při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí pro osoby 
uvedené v písmenu a), nebo  
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c) pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a 
programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních 
nevládních organizací.  

 (2) Za dobrovolnickou službu uvedenou v odstavci 1 se nepovažuje činnost 
týkající se uspokojování osobních zájmů, anebo je-li vykonávána v rámci 
podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti anebo v pracovněprávním vztahu, 
služebním poměru nebo členském poměru.  

 (3) Dobrovolnická služba je podle své povahy krátkodobá nebo, je-li 
vykonávána po dobu delší než 3 měsíce, dlouhodobá.  

 

§ 2a 

Dobrovolnickou službou ve zdravotnictví je dobrovolnická služba podle 
zákona o zdravotních službách. Při její organizaci se postupuje podle tohoto 
zákona, pokud zákon o zdravotních službách nestanoví jinak. 

 

 

6. Platné znění části zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Zásah do integrity 

§ 93  

 (1) Mimo případ stanovený zákonem nesmí nikdo zasáhnout do integrity jiného 
člověka bez jeho souhlasu uděleného s vědomím o povaze zásahu a o jeho možných 
následcích. Souhlasí-li někdo, aby mu byla způsobena závažná újma, nepřihlíží se k 
tomu; to neplatí, je-li zásah podle všech okolností nutný v zájmu života nebo zdraví 
dotčeného. 

 (2) Zákonný zástupce může udělit souhlas k zásahu do integrity zastoupeného, 
je-li to k přímému prospěchu osoby, která není schopna dát souhlas sama. 

  

§ 94 

 (1) Kdo chce provést na jiném člověku zákrok, vysvětlí mu srozumitelně povahu 
tohoto zákroku. Vysvětlení je řádně podáno, lze-li rozumně předpokládat, že druhá 
strana pochopila způsob a účel zákroku včetně očekávaných následků i možných 
nebezpečí pro své zdraví, jakož i to, zda přichází v úvahu případně i jiný postup. 

 (2) Uděluje-li souhlas za jiného jeho zákonný zástupce, podá se vysvětlení i 
tomu, kdo má být zákroku podroben, je-li schopen úsudku, způsobem přiměřeným 
schopnosti dotčeného vysvětlení pochopit. 

  

§ 95 

 Nezletilý, který není plně svéprávný, může v obvyklých záležitostech udělit 
souhlas k zákroku na svém těle také sám, je-li to přiměřené rozumové a volní 
vyspělosti nezletilých jeho věku a jedná-li se o zákrok nezanechávající trvalé nebo 
závažné následky.Nezletilý, který není plně svéprávný, může v obvyklých 
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záležitostech udělit souhlas k zásahu do své integrity také sám, je-li to přiměřené 
rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku a jedná-li se o zásah 
nezanechávající závažné následky. 

 

§ 96 

 (1) Souhlas k zásahu do integrity člověka vyžaduje písemnou formu, má-li být 
oddělena část těla, která se již neobnoví. 

 (2) Písemnou formu vyžaduje i souhlas k 

a) lékařskému pokusu na člověku, nebo 

b) zákroku, který zdravotní stav člověka nevyžaduje; to neplatí, jedná-li se o 
kosmetické zákroky nezanechávající trvalé nebo závažné následky. 

Kromě případů, kdy tak stanoví jiný zákon, souhlas k zásahu do integrity 
člověka vyžaduje písemnou formu, jde-li o zásah, který zdravotní stav člověka 
nevyžaduje a který zanechává závažné následky. 

 

  

§ 97 

 (1) Udělený souhlas může být odvolán v jakékoli formě, i když se pro udělení 
souhlasu vyžaduje písemná forma. 

 (2) Nevyžaduje-li se pro souhlas písemná forma, má se za to, že byl udělen. Při 
nejistotě, zda byl souhlas odvolán v jiné než písemné formě, se má za to, že k odvolání 
nedošlo. 

  

§ 98  

 (1) Nemůže-li člověk udělit souhlas pro neschopnost projevit vůli, byť jen 
přechodnou, a nemá-li zákonného zástupce, vyžaduje se souhlas přítomného 
manžela, rodiče, nebo jiné osoby blízké. Není-li přítomna žádná z těchto osob, 
vyžaduje se souhlas manžela, a není-li, souhlas rodiče, popřípadě jiné osoby blízké, 
pokud je lze bez obtíží zjistit a zastihnout a pokud je zřejmé, že nehrozí nebezpečí z 
prodlení. Není-li možné získat souhlas žádným z výše uvedených způsobů, může 
souhlas udělit jiná přítomná osoba, která o dotčenou osobu osvědčí mimořádný zájem. 

  

 (2) Při zákroku i při udělení souhlasu se vezme zřetel na dříve vyslovená známá 
přání člověka, do jehož integrity má být zasaženo. 

  

§ 99  

 Je-li život člověka v náhlém a patrném nebezpečí a nelze-li souhlas ve stavu 
nouze získat ani v jiné než stanovené formě, lze okamžitě zakročit, pokud to je ve 
prospěch zdraví dotčené osoby nezbytné. 

  

§ 100 
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 (1) Má-li být zasaženo do integrity nezletilého, který dovršil čtrnáct let, nenabyl 
plné svéprávnosti a který zákroku vážně odporuje, třebaže zákonný zástupce se 
zákrokem souhlasí, nelze zákrok provést bez souhlasu soudu. To platí i v případě 
provedení zákroku na zletilé osobě, která není plně svéprávná. 

  

 (2) Nesouhlasí-li zákonný zástupce se zásahem do integrity osoby uvedené v 
odstavci 1, ač si jej tato osoba přeje, lze zákrok provést na její návrh nebo na návrh 
osoby jí blízké jen se souhlasem soudu. 

  

§ 101  

 Má-li být zasaženo do integrity člověka neschopného úsudku způsobem 
zanechávajícím trvalé, neodvratitelné a vážné následky nebo způsobem spojeným s 
vážným nebezpečím pro jeho život nebo zdraví, lze zákrok provést jen s přivolením 
soudu. Tím není dotčeno ustanovení § 99. 

  

§ 102 

 Soud přivolí k zákroku podle § 100 nebo 101, je-li dotčené osobě podle 
rozumného uvážení k prospěchu, po jejím zhlédnutí a s plným uznáváním její 
osobnosti. 

  

§ 103  

 Bylo-li zasaženo do integrity člověka, který byl ve stavu, kdy nemohl posoudit, 
co se s ním děje, a nedal-li sám k zákroku souhlas, musí mu být, jakmile to jeho stav 
dovolí, vysvětleno způsobem, kterému bude schopen porozumět, jaký zákrok byl na 
něm proveden, a musí být poučen o jeho možných následcích i o riziku neprovedení 
zákroku. 

 

Pododdíl 4 

 

Práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu 

 

§ 104  

 Převzít člověka bez jeho souhlasu do zařízení poskytujícího zdravotní péči nebo 
ho v něm bez jeho souhlasu držet lze jen z důvodu stanoveného zákonem a za 
podmínky, že nezbytnou péči o jeho osobu nelze zajistit mírnějším a méně omezujícím 
opatřením. Podání návrhu na omezení svéprávnosti nezakládá samo o sobě důvod, 
aby byl člověk bez svého souhlasu do takového zařízení převzat nebo v něm držen. 

 a 

§ 105  

 (1) Je-li člověk převzat do zařízení poskytujícího zdravotní péči nebo je-li v něm 
držen, oznámí to jeho zákonnému zástupci, opatrovníku nebo podpůrci a jeho manželu 
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nebo jiné známé osobě blízké neprodleně poskytovatel zdravotních služeb; oznámení 
manželu nebo jiné osobě blízké však učinit nesmí, pokud mu to bylo zakázáno. 

  

 (2) Převzetí člověka do zařízení poskytujícího zdravotní péči oznámí 
poskytovatel zdravotních služeb do 24 hodin soudu; to platí i v případě, je-li člověk v 
takovém zařízení zadržen. Soud o učiněném opatření rozhodne do sedmi dnů. 

  

§ 106 

 (1) Poskytovatel zdravotních služeb zajistí, aby se člověku převzatému do 
zařízení poskytujícího zdravotní péči nebo zadrženému v takovém zařízení dostalo 
bez zbytečného odkladu náležitého vysvětlení jeho právního postavení, zákonného 
důvodu učiněného opatření a možností právní ochrany včetně práva zvolit si 
zmocněnce nebo důvěrníka. 

 (2) Vysvětlení se podá tak, aby mu člověk mohl dostatečně porozumět a 
uvědomit si povahu učiněného opatření a jeho následky; má-li takový člověk 
zákonného zástupce, opatrovníka nebo podpůrce, podá se vysvětlení bez zbytečného 
odkladu také jemu. 

  

§ 107 

 (1) Má-li člověk zmocněnce nebo důvěrníka, oznámí poskytovatel zdravotních 
služeb učiněné opatření zmocněnci nebo důvěrníkovi bez zbytečného odkladu poté, 
co se o nich dozví. 

 (2) Důvěrník může uplatnit ve prospěch člověka svým jménem všechna jeho 
práva vzniklá v souvislosti s jeho převzetím do příslušného zařízení nebo s jeho 
držením v takovém zařízení. Stejná práva jako důvěrník má i podpůrce. 

  

§ 108  

 Kdo byl do zařízení poskytujícího zdravotní péči převzat nebo kdo je v něm 
držen, má právo projednávat se svým zástupcem, důvěrníkem nebo podpůrcem 
vlastní záležitosti při osobním rozhovoru a bez přítomnosti třetích osob. 

  

§ 109 

 (1) Člověk převzatý do zařízení poskytujícího zdravotní péči nebo držený v 
takovém zařízení má právo, aby jeho zdravotní stav, zdravotní dokumentaci nebo 
vyjádření ošetřujícího lékaře o neschopnosti úsudku a projevit přání samostatně 
přezkoumal lékař nezávislý na poskytovateli zdravotních služeb v tomto zařízení i na 
jeho provozovateli. Stejné právo má i důvěrník nebo podpůrce. 

 (2) Je-li právo na přezkoumání uplatněno ještě předtím, než soud rozhodne 
podle § 105 odst. 2, musí být umožněn jeho výkon tak, aby soud mohl zhodnotit 
výsledky přezkoumání v řízení o přípustnosti učiněného opatření. 

  

§ 110 
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 Rozhodl-li soud o přípustnosti učiněného opatření, schvaluje se tím nucený 
pobyt v zařízení poskytujícím zdravotní péči, tím však neodnímá právo odmítnout 
určitý zákrok nebo léčebný výkon. 

 

 

7. Platné znění částí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů 

*  *  * 

§ 9  

Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci  
 

 
 (1) Škola může na školu v přírodě na dobu delší než 5 dnů vyslat jen dítě, které  
  
a) je zdravotně způsobilé k účasti na ní,  
  
b) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a  
  
c) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s 
fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani 
mu není nařízeno karanténní opatření.  
  
 (2) Pořádající osoba může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které splňuje 
požadavky stanovené v odstavci 1 a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním 
nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro 
kontraindikaci.  
  
 (3) Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě na dobu delší než 
5 dnů nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel 
zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost11) nebo pediatrie. 
Nemá-li dítě registrujícího poskytovatele, vydává posudek poskytovatel v oboru 
praktické lékařství pro děti a dorost nebo pediatrie. V případě zotavovací akce tento 
poskytovatel zdravotních služeb v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo 
stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo 
že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Vzor posudku upraví prováděcí 
právní předpis. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu dvou let 
od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti 
dítěte. Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) potvrzuje v písemném 
prohlášení zákonný zástupce dítěte12) nebo fyzická osoba, kterou k tomu zákonný 
zástupce dítěte písemně zmocnil; toto potvrzení nesmí být starší než jeden den. 
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předá zákonný zástupce 
nebo fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil 
pořádající osobě nebo vysílající škole pro účely podle § 11 odst. 1 písm. b) a e).  

*  *  * 
 

§ 10  
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Podmínky účasti fyzických osob činných při škole v přírodě a zotavovací akci  
 
 (1) Fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci jako dozor 
nebo zdravotník musejí být k této činnosti zdravotně způsobilé.  
  
 (2) Zdravotní způsobilost posuzuje a lékařský posudek vydává registrující 
poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství11) nebo, v 
oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo pediatrie. Nemá-li osoba registrujícího 
poskytovatele, vydává posudek poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství 
nebo, praktické lékařství pro děti a dorost nebo pediatrie. Tento posudek má platnost 
2 roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní 
způsobilosti fyzické osoby. Posudek o zdravotní způsobilosti předají fyzické osoby 
činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci, s výjimkou pedagogických13) a 
zdravotnických pracovníků,14) vysílající škole nebo pořádající osobě pro účely podle § 
11 odst. 1 písm. b) a e).  
  
 (3) Fyzické osoby činné při stravování musí splňovat požadavky stanovené pro 
výkon činností epidemiologicky závažných (v § 19 odst. 2 a odst. 3 větě první). Při 
prověřování znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví postupuje příslušný orgán 
ochrany veřejného zdraví podle § 19 odst. 3.  

*  *  * 
 

§ 15 

(1) Poskytovatel zdravotních služeb nebo poskytovatel sociálních služeb v 
týdenním stacionáři, domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory 
nebo domově se zvláštním režimem, (dále jen „osoba poskytující péči“), jsou povinni 
činit hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření infekce 
spojené se zdravotní péčí. Infekcí spojenou se zdravotní péčí se rozumí nemoc nebo 
patologický stav vzniklý v souvislosti s přítomností původce infekce nebo jeho produktů 
ve spojitosti s pobytem nebo výkony prováděnými osobou poskytující péči ve 
zdravotnickém zařízení, v týdenním stacionáři, domově pro osoby se zdravotním 
postižením, domově pro seniory nebo v domově se zvláštním režimem, v příslušné 
inkubační době. 

(2) Osoba poskytující péči je povinna stanovit opatření podle odstavce 1 v 
provozním řádu. Poskytovatelé zdravotních služeb, jejichž součástí je dětský domov 
pro děti do 3 let věku, poskytující lůžkovou péči dětem jsou povinni v provozním 
řádu dále upravit režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a režim 
stravování. Návrh provozního řádu a změnu provozního řádu schvaluje rozhodnutím 
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. U poskytovatelů zdravotních služeb 
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v rozhodnutí uvede, pro jakou formu, 
popřípadě druh zdravotní péče, obor zdravotní péče a místo poskytování je provozní 
řád vydáván, popřípadě název zdravotní služby, pro kterou je provozní řád vydáván. 

(3) Poskytovatel zdravotních služeb poskytující akutní, následnou nebo 
dlouhodobou lůžkovou péči je povinen poskytnout součinnost orgánu ochrany 
veřejného zdraví, který u něj provádí prevalenční studii infekcí spojených se zdravotní 
péčí [§ 82 odst. 2 písm. s)]. 

*  *  * 
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§ 19  

 Předpoklady pro výkon činností epidemiologicky závažných  
 
 (1) Za činnosti epidemiologicky závažné se považují provozování stravovacích 
služeb (§ 23), výroba potravin,18) zpracování potravin18), uvádění potravin na trh18), 
výroba kosmetických přípravků, provozování úpraven vod a vodovodů6a), provozování 
holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetických, masérských, 
regeneračních nebo rekondičních služeb, provozování živnosti, při níž je porušována 
integrita kůže.  
  
 (2) Fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech ve stravovacích 
službách (§ 23) při výrobě potravin, zpracování potravin18) nebo při uvádění potravin 
na trh18) do přímého styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo plochami, 
které jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy, fyzické osoby přicházející při 
pracovních činnostech v úpravnách vod a při provozování vodovodů6a) do přímého 
styku s vodou a fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech v ostatních 
činnostech podle odstavce 1 do přímého styku s kosmetickými přípravky, jejich 
ingrediencemi nebo tělem spotřebitele (dále jen "fyzické osoby vykonávající činnosti 
epidemiologicky závažné") musí mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně 
veřejného zdraví. Zdravotní průkaz před zahájením činnosti podle věty první vydává 
registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství 
nebo, v oboru praktický lékař pro děti a dorost praktické lékařství pro děti a dorost 
nebo pediatrie11) nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb61). Vydání 
zdravotního průkazu nenahrazuje vstupní lékařskou preventivní prohlídku.  
  
 (3) Rozsah znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví podle odstavce 2 
upraví prováděcí právní předpis. Tyto znalosti je u fyzické osoby vykonávající činnosti 
epidemiologicky závažné oprávněn při výkonu státního zdravotního dozoru prověřit 
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Pokud podle rozhodnutí orgánu ochrany 
veřejného zdraví fyzická osoba znalosti nemá, nemůže vykonávat činnosti 
epidemiologicky závažné, a to do doby úspěšného složení zkoušky před komisí 
zřízenou příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Příslušný orgán ochrany 
veřejného zdraví je povinen umožnit fyzické osobě vykonání zkoušky nejdéle do 15 
kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla žádost fyzické osoby o přezkoušení doručena. 
Složení komise, vzor osvědčení o úspěšném složení zkoušky a podmínky provedení 
zkoušky upraví prováděcí právní předpis.  

*  *  * 

 

§ 46 

(1) Fyzická osoba, která má na území České republiky trvalý pobyt, cizinec, 
jemuž byl povolen trvalý pobyt, cizinec, který je oprávněn k trvalému pobytu na území 
České republiky, a dále cizinec, jemuž byl povolen přechodný pobyt na území České 
republiky na dobu delší než 90 dnů nebo je oprávněn na území České republiky 
pobývat po dobu delší než 90 dnů, jsou povinni podrobit se, v prováděcím právním 
předpisu upravených případech a termínech, stanovenému druhu pravidelného 
očkování. Pravidelná očkování se provádějí k zamezení vzniku a šíření závažných 
infekčních onemocnění s vysokým rizikem dalšího epidemického šíření v kolektivech 
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a život ohrožujících infekčních onemocnění, s ohledem na doporučení Světové 
zdravotnické organizace a Evropského střediska pro kontrolu nemocí. Prováděcím 
právním předpisem stanovené fyzické osoby a fyzické osoby, které mají být zařazeny 
na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění, jsou povinny podrobit 
se ve stanoveném rozsahu stanovenému druhu zvláštního očkování. 

(2) Před provedením pravidelného a zvláštního očkování je fyzická osoba 
povinna podrobit se v případech upravených prováděcím právním předpisem vyšetření 
stavu imunity (odolnosti). Pravidelné a zvláštní očkování se neprovede při zjištění 
imunity vůči infekci nebo zjištění zdravotního stavu, který brání podání očkovací látky 
(kontraindikace). O těchto skutečnostech poskytovatel zdravotních služeb uvedený v 
§ 47a vystaví fyzické osobě potvrzení a důvod upuštění od očkování zapíše do 
zdravotnické dokumentace. 

(3) Zjistí-li příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, že se nezletilá fyzická 
osoba nepodrobila očkování nebo vyšetření podle odstavce 2, a jde-li o nezletilou 
fyzickou osobu, která nemá zvoleného poskytovatele zdravotních služeb v oboru 
praktické lékařství pro děti a dorost nebo pediatrie, stanoví jí rozhodnutím povinnost 
podrobit se tomuto očkování nebo vyšetření u určeného poskytovatele zdravotních 
služeb. 

(4) Jde-li o fyzickou osobu, která nedovršila patnáctý rok svého věku, odpovídá 
za splnění povinností podle odstavců 1 až 3 její zákonný zástupce12), pěstoun nebo 
fyzická osoba, které byla soudem svěřena do osobní péče80). V případě fyzických 
osob, které nedovršily patnáctý rok věku, svěřených do péče zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu10a), umístěných do dětských 
domovů pro děti do 3 let věku, do školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo 
ochranné výchovy81), do zařízení sociálních služeb poskytujících pobytové služby82) a 
obdobných zařízení, byla-li soudem nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná 
výchova, odpovídají za splnění povinností podle odstavců 1 až 3 tato zařízení, 
poskytovatelé zdravotních služeb, jde-li o fyzickou osobu umístěnou do dětského 
domova pro děti do 3 let věku, poskytovatelé sociálních služeb, jde-li o fyzickou osobu 
umístěnou do zařízení sociálních služeb nebo provozovatelé obdobných zařízení. 

(5) Orgán ochrany veřejného zdraví, který vydal rozhodnutí podle odstavce 3, 
požádá určeného poskytovatele zdravotních služeb, aby očkování nebo vyšetření 
provedl. Určený poskytovatel zdravotních služeb je povinen žádosti vyhovět. 

(6) Prováděcí právní předpis upraví členění očkování a podmínky provedení 
očkování, způsoby vyšetřování imunity, pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního 
onemocnění a podmínky, za nichž mohou být v souvislosti se zvláštním očkováním 
fyzické osoby zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění. 

*  *  * 
 
 

§ 47a  
 
 (1) Pravidelná očkování dětí provádějí poskytovatelé zdravotních služeb v oboru 
praktické lékařství pro děti a dorost nebo pediatrie, s výjimkou očkování novorozenců 
HBsAg pozitivních matek proti virové hepatitidě B, která provádějí na novorozeneckých 
odděleních porodnic lékaři těchto oddělení. Očkování proti tuberkulóze u dětí s vyšším 
rizikem získání této infekce provádějí na kalmetizačních pracovištích odborní lékaři 
pneumoftizeologové. Pravidelné očkování zletilých fyzických osob provádějí 
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poskytovatelé zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství; tato očkování 
mohou provádět i zdravotní ústavy. U osob umístěných u poskytovatelů zdravotních 
služeb, v zařízeních sociálních služeb a obdobných zařízeních provádějí očkování 
podle tohoto zákona také lékaři těchto zařízení.  
  
 (2) Zvláštní a mimořádné očkování provádějí poskytovatelé zdravotních služeb 
v oborech infekční lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, pediatrie nebo 
všeobecné praktické lékařství, poskytovatelé pracovnělékařských služeb a zdravotní 
ústavy.  
  
 (3) Očkování proti tetanu při poraněních a nehojících se ranách provádějí 
poskytovatelé zdravotních služeb, kteří ošetřují poranění nebo nehojící se ránu, 
popřípadě poskytovatelé zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a 
dorost, pediatrie nebo všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatelé 
pracovnělékařských služeb. Očkování proti vzteklině po poranění zvířetem 
podezřelým z nákazy vzteklinou provádějí lékaři antirabických center při vybraných 
infekčních odděleních nemocnic.  
  
 (4) Očkování proti žluté zimnici může provádět jen poskytovatel zdravotních 
služeb, pro kterého toto očkování zabezpečuje lékař se specializovanou způsobilostí 
v oboru hygiena a epidemiologie, epidemiologie, infekční lékařství, všeobecné 
praktické lékařství nebo, praktické lékařství pro děti a dorost nebo pediatrie po 
absolvování certifikovaného kurzu očkování. Ministerstvo zdravotnictví vede evidenci 
poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici. 
Poskytovatel zdravotních služeb, který provádí očkování proti žluté zimnici, je povinen 
písemně oznámit Ministerstvu zdravotnictví vedle údajů stanovených správním řádem 
i zahájení tohoto očkování. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen oznámit 
Ministerstvu zdravotnictví i ukončení očkování proti žluté zimnici nebo změny údajů 
uvedených ve větě třetí. Oznámení se podává do 7 kalendářních dnů ode dne zahájení 
nebo ukončení očkování proti žluté zimnici, nebo ode dne, kdy nastaly změny údajů 
podle věty čtvrté.  
  
 (5) Provedení očkování proti žluté zimnici zapíše poskytovatel zdravotních 
služeb do zdravotnické dokumentace očkovaného a dále do očkovacího průkazu nebo 
zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého. O provedení očkování proti 
žluté zimnici poskytovatel zdravotních služeb vydá mezinárodní osvědčení v českém 
a anglickém jazyce; vzor osvědčení stanoví prováděcí právní předpis.  
  
 (6) Seznam poskytovatelů zdravotních služeb vedených v evidenci podle 
odstavce 4 zveřejňují Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice na svých 
internetových stránkách.  

*  *  * 
 

§ 50  
 
 Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině75) a dále právnická osoba 
nebo podnikající fyzická osoba, 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 
zařízeních98), nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě 
druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se 
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podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní 
nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Doklad o provedení 
pravidelného očkování nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se 
nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, vydá poskytovatel zdravotních služeb v 
oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo pediatrie na žádost zákonného 
zástupce dítěte, pěstouna nebo fyzické osoby, které bylo dítě soudem svěřeno do 
osobní péče80).  

*  *  * 
 

 
§ 53  

 
 (1) Fyzické osoby po nákaze vyvolané virem lidského imunodeficitu, fyzické 
osoby vylučující choroboplodné zárodky břišního tyfu a paratyfu a fyzické osoby s 
chronickým onemocněním virovým zánětem jater B a C, pokud jim nebo jejich 
zákonným zástupcům byla tato skutečnost lékařem sdělena (dále jen "nosiči"), jsou 
povinny  
  
a) podrobit se léčení, lékařskému dohledu, potřebnému laboratornímu vyšetření a 
dalším protiepidemickým opatřením; povinnost podrobit se léčení se nevztahuje na 
fyzickou osobu po nákaze vyvolané virem lidského imunodeficitu ve stavu těžkého 
onemocnění,  
  
b) dodržovat poučení lékaře o ochraně jiných fyzických osob před přenosem 
infekčního onemocnění, jehož jsou nosiči,  
  
c) nevykonávat činnosti, při nichž by vzhledem ke svému nosičství ohrožovaly zdraví 
jiných fyzických osob,  
  
d) informovat lékaře před vyšetřovacím nebo léčebným výkonem a při přijetí do ústavní 
péče o svém nosičství; pokud má nosič poruchu vědomí, učiní tak ihned, jakmile mu 
to jeho zdravotní stav umožňuje,  
  
e) sdělit své nosičství poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické 
lékařství, který vypracovává posudek před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové 
služby v zařízení sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu82),  
  
f) oznamovat registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné 
praktické lékařství nebo, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo pediatrie, 
osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého a přechodného pobytu), 
údaje o zaměstnání a změny v těchto údajích.  
  
 (2) Nosič břišního tyfu a paratyfu A, B a C nesmí být po dobu nosičství držitelem 
zdravotního průkazu. Pokud mu byl zdravotní průkaz vystaven, je povinen ihned poté, 
kdy mu bylo lékařem sděleno, že je nosičem, odevzdat ho poskytovateli zdravotních 
služeb uvedenému v odstavci 1 písm. f). Ten mu zdravotní průkaz vrátí, jakmile 
pominuly důvody pro jeho odevzdání.  
  
 (3) Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví z moci úřední rozhodne o rozsahu 
protiepidemických opatření podle odstavce 1 písm. a), s výjimkou léčení, a stanoví 
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činnosti podle odstavce 1 písm. c); může též fyzické osobě rozhodnutím stanovit, který 
poskytovatel zdravotních služeb opatření podle odstavce 1 písm. a) provede. Odvolání 
proti rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví nemá odkladný účinek.  
  
 (4) Orgán ochrany veřejného zdraví, který vydal rozhodnutí podle odstavce 3, 
požádá určeného poskytovatele zdravotních služeb, aby opatření podle odstavce 1 
písm. a) provedl. Určený poskytovatel zdravotních služeb je povinen žádosti vyhovět.  
  

*  *  * 
 

§ 79 

Sběr a zpracování osobních údajů 

(1) Orgány ochrany veřejného zdraví jsou oprávněny k zabezpečení povinností 
týkajících se ochrany a podpory veřejného zdraví zpracovávat 

a) osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, je-li přiděleno, jinak datum 
narození, místo pobytu fyzických osob, místo jejich podnikání nebo označení jejich 
zaměstnavatele, údaje související s kategorizací prací a s nařízenými lékařskými 
preventivními prohlídkami a osobní údaje podle § 40 písm. a); jde-li o mladistvé a 
studenty, označení zařízení pro výchovu a vzdělávání nebo označení dětského 
domova pro děti do 3 let věku, 

b) citlivé údaje vypovídající o zdravotním stavu fyzických osob, zahrnující diagnózy 
onemocnění, údaje o rizikovém chování, o splnění povinnosti podrobit se léčení, o 
počtu, druhu a závěrech lékařských prohlídek, údaje o expozici fyzických osob 
faktorům pracovního a životního prostředí, údaje o epidemiologii drogových závislostí 
a citlivé údaje podle § 40 písm. a). 

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 jsou orgány ochrany veřejného zdraví 
zpracovávány v registru aktuálního zdravotního stavu fyzických osob, které 
onemocněly infekčním onemocněním, a fyzických osob podezřelých z nákazy a v 
registru kategorizací prací a expozic faktorům pracovního a životního prostředí (dále 
jen "registry"). Rozsah zpracovávaných údajů může být rozšířen pouze výjimečně v 
zájmu splnění povinnosti orgánu ochrany veřejného zdraví, stanovené právním 
předpisem a za podmínek stanovených zvláštním zákonem.43) Osobní a citlivé údaje 
shromážděné podle odstavce 1 se zpětně neopravují ani nedoplňují. 

(3) Pokud mají být údaje z registrů využívány orgány ochrany veřejného zdraví, 
Státním zdravotním ústavem a zdravotními ústavy pro účely přípravy podkladů pro 
národní zdravotní politiku, vyhodnocení stavu ochrany a podpory veřejného zdraví, ke 
sledování trendů výskytu infekčních onemocnění, hromadně se vyskytujících 
onemocnění, ohrožení nemocí z povolání, nemocí z povolání a nemocí souvisejících 
s prací, musí být pro tyto účely anonymizovány za podmínek stanovených zvláštním 
zákonem.43) 

(4) Orgány ochrany veřejného zdraví mohou pověřit za podmínek stanovených 
zvláštním zákonem43) zpracováním údajů příspěvkovou organizaci nebo organizační 
složku státu, zřízenou k plnění úkolů v působnosti Ministerstva zdravotnictví. 

(5) Orgány ochrany veřejného zdraví jsou povinny za podmínek stanovených 
zvláštním zákonem43) shromažďovat údaje, které je Česká republiky povinna předávat 
mezinárodním organizacím na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká 
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republika vázána. Tyto údaje jsou orgány ochrany veřejného zdraví uvedené v § 78 
odst. 1 písm. b) a c) povinny předávat Ministerstvu zdravotnictví. Ministerstvo 
zdravotnictví je oprávněno předávat uvedené údaje mezinárodním organizacím. 

(6) Orgány ochrany veřejného zdraví jsou oprávněny sdělovat Ministerstvu 
práce a sociálních věcí a orgánům inspekce práce a státní báňské správy údaje o 
výskytu prací zařazených do kategorií třetí a čtvrté a práce kategorie druhé, stanovené 
příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví jako rizikové. 

 

 

8. Platné znění části zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

*  *  * 

§ 48 

Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální 
bydlení 

(1) První snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních nebo 
montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro 
bydlení nebo stavbu pro sociální bydlení. 

(2) Stavbou pro bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí 

a) stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, 

b) stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, 

c) stavba, která 

1. slouží k využití stavby bytového domu nebo stavby rodinného domu a 

2. je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek s touto stavbou bytového domu 
nebo rodinného domu, 

d) obytný prostor, 

e) místnost užívaná spolu s obytným prostorem podle písmene d), která se nachází ve 
stejné stavbě pevně spojené se zemí. 

(3) Pozemkem, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, 
se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí pozemek, který slouží k provozu stavby 
pevně spojené se zemí nebo plní její funkce nebo který je využíván spolu s takovou 
stavbou. Touto stavbou není inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka 
pozemku. 

(4) Obytným prostorem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí byt nebo 
jiný soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně 
technickým uspořádáním a vybavením odpovídají požadavkům na trvalé bydlení a jsou 
k tomuto účelu určeny. 

(5) Stavbami pro sociální bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí 

a) stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, v 
němž není obytný prostor s podlahovou plochou přesahující 120 m2, 

b) stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, 
jehož podlahová plocha nepřesahuje 350 m2, 
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c) obytný prostor pro sociální bydlení, 

d) ubytovací zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona 
upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů nebo pro ubytování 
státních zaměstnanců, 

e) stavba určená pro použití zařízením sociálních služeb poskytující pobytové služby 
podle zákona o sociálních službách, 

f) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro 
preventivně výchovnou péči, jakož i střediska výchovné péče, podle zákona 
upravujícího výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 
a preventivně výchovnou péči ve školských zařízeních, 

g) internáty škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením podle 
právních předpisů upravujících školská výchovná a ubytovací zařízení a školská 
účelová zařízení, 

h) dětské domovy pro děti do 3 let věku lůžková zařízení centra komplexní zdravotní 
péče o děti, 

i) zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zařízení pro výkon pěstounské péče 
poskytující péči podle zákona upravujícího sociálně-právní ochranu dětí, 

j) speciální lůžková zařízení hospicového typu, 

k) domovy péče o válečné veterány, 

l) jiná stavba, která 

1. slouží k využití staveb uvedených v písmenech a), b) a d) až k) a 

2. je zřízena na pozemku, který tvoří s těmito stavbami funkční celek. 

(6) Obytným prostorem pro sociální bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty 
rozumí 

a) obytný prostor, jehož podlahová plocha nepřesahuje 120 m2, 

b) místnost užívaná spolu s obytným prostorem podle písmene a), která se nachází ve 
stejné stavbě pevně spojené se zemí. 

 

 

9. Platné znění části zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 
 

*  *  * 

§ 10b 

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů platí 

a) fyzická osoba přihlášená v obci, 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši 
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální 
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit 
poplatek společně a nerozdílně. 
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(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za 
fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo 
správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci 
poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které 
poplatek platí. 

(3) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba podle odstavce 1 písm. a), která 
je 

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou 
péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí 
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce 
dítěte nebo nezletilého, nebo 

c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, 
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. 

(4) Poplatek se platí obci, na jejímž území je fyzická osoba přihlášená, nebo 
obci, na jejímž území se nachází stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům. 

(5) Sazbu poplatku tvoří 

a) částka až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok a 

b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního 
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 750 Kč za osobu uvedenou 
v odstavci 1 a kalendářní rok; obec v obecně závazné vyhlášce stanoví rozúčtování 
nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu. 

(6) V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby 
určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle 
odstavce 3 v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která 
odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v 
příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je 
pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce. 

 

 

10. Platné znění části zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 

*  *  * 

§ 29 

Sledování výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy 

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností sleduje dodržování práv dítěte 
ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy,26) v 
domovech pro osoby se zdravotním postižením a v dětských domovech pro děti do 3 
let věku28)  a v obdobných ústavech (zařízeních), umožňují-li zvláštní právní předpisy, 
aby byly zřízeny právnickými nebo fyzickými osobami, (dále jen "ústavní zařízení"); 
sleduje zejména rozvoj duševních a tělesných schopností dětí, zda trvají důvody pro 
pobyt dítěte v ústavním zařízení, zjišťuje, jak se vyvíjejí vztahy mezi dětmi a jejich 
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rodiči. Obecní úřad obce s rozšířenou působností působí k tomu, aby byli v ústavním 
zařízení sourozenci umístěni společně. 

(2) Zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu je 
povinen 

a) nejméně jednou za 3 měsíce navštívit dítě, kterému byla nařízena ústavní výchova, 
uložena ochranná výchova nebo ochranné léčení ústavní, 

b) nejméně jednou za 3 měsíce navštívit rodiče dítěte, kterému byla nařízena ústavní 
výchova nebo uložena ochranná výchova, 

c) navštívit dítě uvedené v § 10a odst. 1 bezodkladně poté, kdy se o něm dozví, a dále 
podle potřeb dítěte, 

a to na základě zvláštního oprávnění vydaného obecním úřadem obce s rozšířenou 
působností, v němž je uvedeno jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance, titul, 
zaměstnavatel a vymezena činnost, kterou může tento zaměstnanec vykonávat. 

(3) Zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu je 
oprávněn hovořit s dítětem bez přítomnosti dalších osob, zejména zaměstnanců 
ústavního zařízení, a má právo nahlížet do dokumentace, kterou ústavní zařízení o 
dítěti vede. 

(4) Zjistí-li zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního 
úřadu, že ústavní zařízení porušilo povinnosti vyplývající z tohoto zákona nebo 
zvláštních právních předpisů, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a zřizovateli tohoto ústavního zařízení, 
popřípadě orgánu, který je zřizovateli nadřízen, a soudu, který nařídil ústavní výchovu, 
uložil ochrannou výchovu nebo ochranné léčení ústavní; tím není dotčena povinnost 
vyplývající ze zvláštního právního předpisu.6) 

(5) Jestliže zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního 
úřadu oznámil porušení povinnosti ústavním zařízením, sleduje příslušný obecní úřad 
obce s rozšířenou působností, zda došlo k odstranění zjištěných nedostatků, a působí 
k přijetí potřebných opatření vedoucích k nápravě. 

(6) Ústavní zařízení jsou povinna 

a) zajistit zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazenému do obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností přístup do ústavního zařízení a poskytnout mu potřebné 
listiny, doklady nebo zprávy vztahující se k dítěti a jeho rodičům, pokud je ústavní 
zařízení má k dispozici, 

b) umožnit styk zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností s dítětem, kterému byla nařízena ústavní výchova, 
uložena ochranná výchova nebo ochranné léčení ústavní, 

c) oznamovat neprodleně obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností děti, které 
přicházejí v úvahu jako vhodné k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče, 

d) odeslat neprodleně písemné podání dítěte adresované soudu, obecnímu úřadu 
obce s rozšířenou působností, jinému státnímu orgánu nebo pověřené osobě bez 
kontroly jeho obsahu, 

e) vyžádat si písemný souhlas obecního úřadu obce s rozšířenou působností k pobytu 
dítěte podle § 30, 
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f) informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností o nadcházejícím propuštění 
dítěte z ústavního zařízení, 

g) informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností a soud, který dítěti nařídil 
ústavní výchovu nebo uložil ochrannou výchovu, o útěku dítěte z ústavního zařízení a 
o přemístění dítěte do jiného ústavního zařízení. 

(7) Ústavní zařízení uvedené v odstavci 1 může navštívit také zaměstnanec 
kraje zařazený do krajského úřadu nebo zaměstnanec státu zařazený k výkonu práce 
v ministerstvu. Pro zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu nebo 
zaměstnance státu zařazeného k výkonu práce v ministerstvu platí obdobně odstavce 
3 až 6 a pro povinnost mít zvláštní oprávnění k návštěvě ústavního zařízení platí 
obdobně odstavec 2. Oprávnění vydává, jde-li o zaměstnance kraje zařazeného do 
krajského úřadu, krajský úřad, a jde-li o zaměstnance státu zařazeného k výkonu práce 
v ministerstvu, ministerstvo. 
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