
 

 

 

STANOVISKO VLÁDY 

 

k návrhu poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana, Jana Farského a Jany Krutákové na 

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

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(sněmovní tisk č. 977) 

 

Vláda na své schůzi dne 21. září 2020 projednala a posoudila návrh zákona, kterým 

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

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zaujala k tomuto návrhu zákona 

nesouhlasné stanovisko, a to zejména z následujících důvodů: 

1. Z návrhu zákona není podle názoru vlády vůbec zřejmé, jaké informace a zejména 

v jakém rozsahu by měly být ze strany krajských hygienických stanic obcím a dalším 

samosprávným celkům poskytovány. Existuje také reálná hrozba toho, že budou 

poskytnuty nejen anonymní informace, ale například i zcela konkrétní osobní údaje osob, 

které onemocněly infekčním onemocněním, což by mohlo vést ke stigmatizaci těchto 

osob zejména ze strany jiných obyvatel obce. Případné poskytnutí nikoli nezbytných 

informací by pak bylo možné postihovat pouze se značnými obtížemi, neboť by záleželo 

v konečném důsledku na výkladu soudu, jaké informace je možné podle takto 

nekonkrétního ustanovení ještě postihnout a jaké už nikoli. Tato nejistota postihující jak 

krajské hygienické stanice (jako povinné subjekty), tak subjekty oprávněné by pouze 

ztěžovala či zcela znemožňovala realizaci záměru předkladatelů. 

2. Vláda zároveň upozorňuje, že Ministerstvo zdravotnictví již se Svazem měst a obcí 

České republiky operativně uzavřelo memorandum o spolupráci, které se týká předávání 

statistických informací o nakažených a aktuální epidemické situaci. Datová sada, která 

bude předávána, zahrnuje komplexní přehled základních epidemických parametrů 

na geografických úrovních obcí s rozšířenou působností a okresů a vybraná data 

na úrovni obcí. Jedná se o počty diagnostikovaných osob s onemocněním COVID-19 a 

počty aktuálně nakažených a hospitalizovaných pacientů, a to i se zaměřením 

na seniorní zranitelné skupiny obyvatel. Zdrojem dat, která obce dostanou, bude 

centrální Informační systém infekčních nemocí (ISIN). Aktualizace těchto dat bude 
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probíhat každý týden. Informovanost samospráv tak již je za stávající situace operativně 

zajištěna. Kontaktní osobou pro zajištění předávání dat je memorandem určen ředitel 

Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Navíc ve spolupráci Svazu měst a obcí 

České republiky s Ministerstvem zdravotnictví a Ústavem zdravotnických informací a 

statistiky byla vytvořena také nová sdílená webová aplikace shrnující informace důležité 

pro starosty; k tomuto informačnímu kanálu budou mít přístup pouze starostové obcí 

s rozšířenou působností. 

3. Vláda dále upozorňuje na to, že předložený návrh zákona by znamenal další zvýšení již 

nyní enormní administrativní zátěže krajských hygienických stanic, a to nejen 

v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, ale potažmo i jiných infekčních 

onemocnění (virová hepatitida A, spalničky, chřipka…), nehledě na ustanovení § 85 odst. 

4 zákona o ochraně veřejného zdraví, z něhož plyne, že přímá forma komunikace 

mezi příslušnou krajskou hygienickou stanicí a obcemi a jinými samosprávnými celky 

existuje již v současnosti. Je rovněž otázkou, zda by navržená informativní povinnost 

krajských hygienických stanic o záměru vydat právní předpis podle § 85 odst. 1 zákona 

o ochraně veřejného zdraví nevedla k zasahování do činnosti jednotlivých krajských 

hygienických stanic ze strany starostů obcí či hejtmanů. 

4. Závěrem vláda konstatuje, že předložený návrh zákona navíc není důsledný, resp. 

případně nevysvětluje svou selektivnost, neboť pomíjí například otázku informování 

o dalších hygienicko-epidemických opatřeních, protože ne vždy se bude jednat o izolaci 

nebo karanténu (např. může být nařízeno plošné očkování nebo jiný typ opatření, kterým 

není izolace nebo karanténa podle zákona o ochraně veřejného zdraví). 
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