
Návrh  

 

ZÁKON 

ze dne …………… 2020, 

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

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Čl. I 

 

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

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

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

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

č. 426/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., 

zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona 

č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., 

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

č. 222/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., 

zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona 

č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 

zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona 

č. 298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., 

zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona 

č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., 

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

č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., 

zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 205/2020 Sb. a zákona č. 238/2020 Sb., se mění takto:  

 

1. V § 82 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Krajská hygienická stanice neprodleně 

informuje kraj, obec, městskou část nebo městský obvod územně členěného 

statutárního města nebo městskou část hlavního města Prahy o hromadném výskytu 

infekčního onemocnění na jejich území a o jeho rozsahu vyjádřeném počtem 

nakažených osob a průběžně informuje rovněž o změnách tohoto rozsahu; obdobně 

krajská hygienická stanice informuje o počtu osob, které jsou povinny se podrobit 

izolaci nebo karanténním opatřením dle § 64.“. 

 

2. V § 85 se na konci odstavce 2 doplňují slova „a dále kraj, obec, městskou část 

nebo městský obvod územně členěného statutárního města nebo městskou část 

hlavního města Prahy dotčené tímto právním předpisem“. 
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Čl. II 

Přechodné ustanovení 

Krajská hygienická stanice je povinna informovat podle § 82 odst. 3 věty poslední zákona 

č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i v případech, 

kdy k hromadnému výskytu infekčního onemocnění, nařízení izolace nebo karanténních 

opatření došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a zároveň výskyt infekčního 

onemocnění stále trvá.  

 

Čl. III 

Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. 
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