
III. 

N á v r h  

ZÁKON 

ze dne ....………...... 2020, 

 

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

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

 

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví 

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. 167/2004 

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

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

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

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

č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., 

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

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

č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., 

zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 

Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 

243/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., 

zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 

Sb., zákona č. 205/2020 Sb., zákona č. 238/2020 Sb. a zákona č. 403/2020 Sb., se mění takto:  

 

1. V § 6a odst. 1 písm. b) se slova „krajská hygienická stanice“ nahrazují slovy „Státní 

hygienická služba“. 

 

2. V § 6g odst. 3 větě první se za slova „Ministerstvo zdravotnictví“ vkládají slova 

„veřejnosti k připomínkám“, slova „krajských hygienických stanic a jejich“ se 

nahrazují slovy „Státní hygienické služby a jejích“ a slova „veřejnosti 

k připomínkám“ se zrušují. 

 

3. V § 6g odst. 3 větě druhé se slova „krajských hygienických stanic“ nahrazují slovy 

„Státní hygienické služby a jejích územních pracovišť“. 

 

4. V § 19 odst. 2 větě první se za slova „stravovacích službách (§ 23)“ vkládá čárka. 
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5. V § 26 odst. 1 písm. d) se slova „značeny a vybaveny písemným prohlášením a“ 

nahrazují slovy „vybaveny písemným prohlášením u předmětů běžného užívání 

podle § 25 písm. a), značeny a vybaveny“.  

 

6. V § 26 odst. 3 větě první se slova „písemným prohlášením,“ zrušují. 

 

7. V § 31 odst. 3 se slova „s krajskou hygienickou stanicí“ nahrazují slovy „se Státní 

hygienickou službou“. 

 

8. V § 47a odst. 1 větě třetí se slovo „mohou“ nahrazuje slovem „může“ a slovo 

„ústavy“ se nahrazuje slovem „ústav“. 

 

9. V § 47a odst. 6 se slova „krajské hygienické stanice“ nahrazují slovy „Státní 

hygienická služba“. 

 

10.  V § 47b odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „infekčních onemocnění“ 

vkládají slova „a ochraně zdraví při práci“. 

 

11.  V § 47b se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a 

f), která znějí: 

„e) datum narození, 

f) rodné číslo.“. 

 

12. V § 47b se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), 

která znějí: 

„e) datum narození, 

f) rodné číslo.“. 

 

13. V § 47b se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), 

která znějí: 

„e) datum narození, 

f) rodné číslo, bylo-li přiděleno.“. 

 

 

14. V § 62a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 5, 

které včetně poznámky pod čarou č. 105 znějí: 

 

„(2) Ministerstvo zdravotnictví a Státní hygienická služba jsou oprávněny zřídit službu 

mobilní aplikace pro účely epidemiologického šetření a zpracovávat osobní údaje 

získané prostřednictvím této mobilní aplikace. Ministerstvo zdravotnictví je dále 

oprávněno spravovat a předávat údaje podle věty první pro epidemiologické šetření 

v rozsahu určeném v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2019/1765105). 
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(3) Státní hygienická služba nebo Ministerstvo zdravotnictví může uzavřít s osobou 

veřejnoprávní smlouvu za účelem přenesení výkonu činností prováděných v rámci 

epidemiologického šetření, které spočívají ve zjišťování informací důležitých pro 

epidemiologické šetření. 

 

(4) Veřejnoprávní smlouva podle odstavce 3 obsahuje výčet činností, jejichž výkon 

má být přenesen, a podmínky jejich výkonu, zejména  

a) úpravu úhrady nákladů souvisejících s výkonem přenesených činností,  

b) úpravu ochrany osobních údajů,  

c) stanovení doby, na kterou je veřejnoprávní smlouva uzavírána. 

 

(5) Na fyzickou osobu vykonávající činnosti na základě veřejnoprávní smlouvy podle 

odstavce 3 se vztahuje § 89 obdobně. 

 

__________ 
105) Čl. 7a prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/1765 ze dne 22. října 2019, 

kterým se stanoví pravidla pro zřízení, řízení a fungování sítě vnitrostátních orgánů 

odpovědných za elektronické zdravotnictví a zrušuje prováděcí rozhodnutí 

2011/890/EU, ve znění prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2020/1023 ze dne 

15. července 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1765, pokud jde o 

přeshraniční výměnu údajů mezi vnitrostátními mobilními aplikacemi pro vysledování 

kontaktů a varování s ohledem na boj proti pandemii COVID-19.“. 

 

15. V § 68 odst. 1 větě třetí se slovo „místně“ zrušuje a věta poslední se zrušuje. 

 

16. V § 68 odst. 3 se slova „krajská hygienická stanice, v jejímž správním obvodu se 

hraniční přechod nachází“ nahrazují slovy „Státní hygienická služba“. 

 

 

17. § 69 včetně nadpisu zní: 

„§ 69 

 

Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku 

  

 (1) Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku 

jsou 

  

a) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, vývozu, 

prodeje, distribuce a jiného nakládání s potravinami a dalšími výrobky, kterými 

může být šířeno infekční onemocnění, popřípadě příkaz k jejich zničení, 

 

b) zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s 

ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a 

omezení dopravy mezi některými oblastmi,  
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c) omezení veřejné dopravy nebo stanovení podmínek jejího provozování nebo 

používání, 

 

d) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, dopravy a jiného nakládání s pitnou 

vodou a vodami užívanými k účelům podle § 6a a 6d, zákaz používání vod ze 

studní, pramenů, vodních nádrží, rybníků, potoků a řek, 

 

e) příkaz k provedení ohniskové dezinfekce, dezinsekce a deratizace na celém 

zasaženém území; ohniskovou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci provede 

zdravotní ústav (§ 86 odst. 1), stanoví-li tak rozhodnutím příslušný orgán 

ochrany veřejného zdraví; v takovém případě jsou fyzické osoby, podnikající 

fyzické osoby a právnické osoby povinny vytvořit podmínky pro provedení 

ohniskové dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace stanovené rozhodnutím 

příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a strpět provedení ohniskové 

dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace v termínu stanoveném tímto 

rozhodnutím; náklady na tuto ohniskovou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci 

provedenou zdravotním ústavem jsou hrazeny ze státního rozpočtu, 

 

f) mimořádné očkování a preventivní podání jiných léčiv (profylaxe), 

 

g) příkaz poskytovatelům zdravotních služeb vyčlenit lůžka, věcné, technické 

nebo personální kapacity ve zdravotnických zařízeních, 

 

h) příkaz k vyčlenění objektu v majetku státu, kraje nebo obce k izolaci 

fyzických osob nebo jejich karanténě, 

 

i) uzavření nebo omezení provozu zdravotnických zařízení, zařízení sociálních 

služeb, zařízení pro výchovu a vzdělávání a dalších provozovatelů zařízení 

uvedených v § 7 odst. 1, zotavovacích akcí, ubytovacích zařízení nebo 

provozoven stravovacích služeb nebo stanovení podmínek pro jejich provoz, 

 

j) omezení výuky nebo jiného provozu vysoké školy nebo stanovení podmínek 

pro výuku nebo jiný provoz vysoké školy, 

 

k) omezení činnosti provozovny nebo provozu obchodního centra nebo 

stanovení podmínek pro jejich provoz, 

 

l) omezení provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry nebo 

solária, poskytování kosmetických, masérských, regeneračních nebo 

rekondičních služeb nebo provozování živnosti, při níž je porušována integrita 

kůže, nebo stanovení podmínek pro jejich provoz nebo poskytování, 

 

m) omezení provozování přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny nebo 

stanovení podmínek pro jejich provoz, 
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n) zákaz nebo omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž 

dochází ke kumulaci osob na jednom místě, nebo stanovení podmínek jejich 

konání snižujících riziko přenosu onemocnění, včetně stanovení maximálního 

počtu fyzických osob, které se jich mohou účastnit; zákaz nelze vztáhnout na 

schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů 

a jiných veřejných nebo soukromých osob, které se konají na základě zákona, a 

shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím, 

 

o) zákaz nebo omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních, zařízeních 

sociálních služeb nebo ve věznicích, 

 

p) příkaz používat ochranné, mycí, čistící nebo dezinfekční prostředky nebo 

provést jiná protiepidemická opatření,  

 

q) příkaz osobám poskytujícím péči nebo odlehčovací sociální služby 

v pobytové formě poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace z jejich 

činnosti za účelem nastavení protiepidemických opatření, 

 

r) zákaz nebo nařízení další určité činnosti za účelem snížení rizika šíření 

onemocnění, likvidace epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku. 

 

(2) Mimořádná opatření podle odstavce 1 nařizuje a rozhoduje o jejich 

ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Mimořádné opatření se 

nařídí pouze v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu. Je-li 

mimořádné opatření nařizováno jako opatření obecné povahy, v jeho 

odůvodnění se zohlední aktuální epidemiologická situace na základě hodnocení 

rizik. Odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 

nemá odkladný účinek.  

 

(3) Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit.“. 

 

 

18. Za § 69 se vkládají nové § 69a a 69b, které včetně nadpisů znějí: 

„§ 69a 

 

Zveřejňování informací při epidemii 

 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje při výskytu epidemie způsobem umožňujícím 

dálkový přístup  

a) aktuální analýzu epidemiologické situace onemocnění a odhad jejího vývoje, 

b) data o šíření epidemie v otevřeném a strojově čitelném formátu a 

c) informace o platných a účinných mimořádných opatřeních nařízených podle 

§ 69, která byla vydána jako opatření obecné povahy, a jejich plná znění. 

 

§ 69b 
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Realizace mimořádných opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku 

 

(1)  Pokud je to nezbytné k realizaci mimořádného opatření podle § 69, 

požádá orgán ochrany veřejného zdraví o součinnost některou ze základních složek 

integrovaného záchranného systému nebo Armádu České republiky. 

(2)  Základní složka integrovaného záchranného systému nebo Armáda 

České republiky součinnost neposkytne, pokud není k poskytnutí způsobilá nebo by 

poskytnutím ohrozila svou činnost. 

(3)  Pokud je to nezbytné k realizaci mimořádného opatření nařízeného 

poskytovateli zdravotních služeb podle § 69, vyžádá si tento poskytovatel součinnost 

Policie České republiky.“. 

 

 

19. V nadpisu hlavy V dílu 1 se slovo „ústavy“ nahrazuje slovem „ústav“. 

 

20. V § 78 odst. 1 písmeno b) zní:  

 

„b) Státní hygienická služba,“. 

 

21. V § 79 odst. 1 písm. a) se slova „jinak datum narození, místo pobytu fyzických 

osob, místo jejich podnikání nebo označení jejich“ nahrazují slovy „jinak datum a 

místo narození, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, není-li tímto číslem 

rodné číslo tohoto pojištěnce, adresa místa trvalého pobytu fyzických osob, telefonní 

číslo, adresa elektronické pošty, popřípadě další kontaktní údaje, místo jejich 

podnikání nebo označení jejich“. 

 

22. V § 79 odst. 1 písm. b) se slova „citlivé údaje vypovídající o zdravotním stavu 

fyzických osob“ nahrazují slovy „osobní údaje vypovídající o zdravotním stavu, 

o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb, včetně identifikačních 

a kontaktních údajů osob, které je poskytly, a o dalších významných okolnostech 

souvisejících se zdravotním stavem a s postupem při poskytování zdravotních 

služeb, včetně údajů socio-demografických a diagnostických“ a slovo „citlivé“ se 

nahrazuje slovem „osobní“. 

 

23. V § 79 odst. 2 větě druhé se slova „a za podmínek stanovených zvláštním zákonem“ 

zrušují a věta poslední se zrušuje. 

Poznámka pod čarou č. 43 se včetně odkazů na ni zrušuje. 

 

24. V § 79 odst. 3 se slova „zdravotními ústavy“ nahrazují slovy „zdravotním ústavem“ 

a slova „za podmínek stanovených zvláštním zákonem“ se zrušují. 

 

25. V § 79 se odstavec 4 zrušuje.  
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Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5. 

 

26. V § 79 odst. 4 se slova „za podmínek stanovených zvláštním zákonem“ zrušují. 

 

27. V § 80 odst. 1 písm. b) se slova „krajské hygienické stanice“ nahrazují slovy „Státní 

hygienickou službu“. 

 

28. V § 80 odst. 1 písm. c) se slova „krajských hygienických stanic“ nahrazují slovy 

„Státní hygienické služby“. 

 

29. V § 80 odst. 1 písm. f) se slova „krajských hygienických stanic“ nahrazují slovy 

„Státní hygienické služby“ a slovo „jejich“ se nahrazuje slovem „jejích“. 

 

30. V § 80 odst. 1 písmeno g) zní: 

 

„g) nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná 

opatření při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud mají být 

provedena celostátně, a rozhoduje o jejich ukončení,“.  

 

31.  V § 80 odst. 1 písm. i) se slova „krajské hygienické stanice“ nahrazují slovy „Státní 

hygienické služby“ a text „§ 69 odst. 1 písm. g)“ se nahrazuje textem „§ 69 odst. 1 

písm. f)“. 

 

32. V § 80 odst. 1 písm. n) se slova „plány sestavené krajskými hygienickými 

stanicemi, které určují“ nahrazují slovy „plán sestavený Státní hygienickou službou, 

který určuje“. 

 

33. V § 80 odst. 1 písm. p) se slova „krajské hygienické stanice“ nahrazují slovy „Státní 

hygienická služba“. 

 

34. V § 80 odst. 1 písm. v) se slova „krajskými hygienickými stanicemi“ nahrazují 

slovy „Státní hygienickou službou“ a slova „sestaví krajské hygienické stanice“ se 

nahrazují slovy „Státní hygienická služba sestaví“. 

 

35. V § 80 odst. 1 se na konci písmene y) čárka nahrazuje tečkou a písmeno z) se 

zrušuje. 

 

36. V § 80 se odstavce 5 až 7 zrušují.  

 

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 5 a 6. 
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37. V § 80 odst. 5 se slova „vystupuje hlavní hygienik České republiky jako orgán 

Ministerstva zdravotnictví“ nahrazují slovy „jedná za Ministerstvo zdravotnictví 

hlavní hygienik“. 

 

38. V § 80 odst. 6 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se 

zrušuje. 

 

39. V § 81e písm. b) se slova „s krajskou hygienickou stanicí“ nahrazují slovy „se Státní 

hygienickou službou“. 

 

40. Nadpis § 82 zní: „Státní hygienická služba“. 

 

41. V § 82 odstavec 1 zní:  

„(1) Zřizuje se Státní hygienická služba jako správní úřad s celostátní 

působností se sídlem v Praze. V čele Státní hygienické služby je ústřední ředitel. 

Výběr, jmenování a odvolání ústředního ředitele Státní hygienické služby se řídí 

zákonem o státní službě. Státní hygienická služba je účetní jednotkou.“. 

 

42. V § 82 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Krajské hygienické stanici“ 

nahrazují slovy „Státní hygienické službě“. 

 

43. V § 82 odst. 2 písmeno i) zní: 

 

„i) plnit úkoly dotčeného správního úřadu podle § 77, plnit úkoly dotčeného orgánu 

při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické infrastruktury91), 

vykonávat působnost dotčeného orgánu ve společném územním a stavebním řízení pro 

stavby společného zájmu energetické infrastruktury podle § 77, s výjimkou § 83,“. 

 

44. V § 82 odst. 2 písmeno m) zní: 

„m) nařizovat mimořádná opatření 

1.  při epidemii a nebezpečí jejího vzniku, pokud není příslušné Ministerstvo 

zdravotnictví, a rozhodovat o jejich ukončení; mimořádné očkování podle § 69 

odst. 1 písm. f) stanoví jen s předchozím povolením Ministerstva zdravotnictví, 

 

2. k ochraně zdraví fyzických osob při živelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech a rozhodovat o jejich ukončení, pokud není příslušné 

Ministerstvo zdravotnictví, 

 

3. k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných26a) a z 

nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení jakosti 

podezřelých vod, včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu, a rozhodovat o 

jejich ukončení,“. 

 

45. V § 82 odst. 2 písm. w) se slova „§ 69 odst. 1 písm. b) a i)“ nahrazují slovy „§ 69 

odst. 1 písm. b), i) až m) a r)“. 
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46. V § 82 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena z) a za), 

která znějí: 

 

„z) oznámí výskyt nebezpečných26a) a z nebezpečnosti podezřelých výrobků na své 

úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup a informuje o jejich výskytu 

bezodkladně Ministerstvo zdravotnictví, 

 

za) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územnímu rozvojovému plánu 

z hlediska ochrany veřejného zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik.“. 

 

 

 

47. V § 82 odstavec 3 zní: 

„(3) Státní hygienická služba je povinna o hromadném výskytu infekčních 

onemocnění informovat bezodkladně Ministerstvo zdravotnictví. Státní hygienická 

služba je dále povinna bezodkladně informovat Ministerstvo zdravotnictví o všech 

mimořádných opatřeních nařízených podle odstavce 2 písm. m), která byla vydána 

jako opatření obecné povahy.“. 

 

48. V § 82 odst. 5 se text „y)“ nahrazuje textem „x)“ a slova „příslušné krajské 

hygienické stanice“ se nahrazují slovy „Státní hygienické služby“. 

 

49. V § 82 se doplňují odstavce 6 až 9, které znějí: 

 

„(6) Zjistí-li Státní hygienická služba na základě významných důkazů, že 

výrobek, nad nímž vykonává státní zdravotní dozor, přestože splňuje požadavky práva 

Evropské unie, představuje nebezpečí pro zdraví, může dočasně zakázat používání 

takového výrobku, jeho uvádění na trh nebo podrobit tento výrobek zvláštním 

podmínkám a rozhodnout o ukončení platnosti takového zákazu.  

 

(7) O postupu podle odstavce 6 a jeho důvodech uvědomí Státní hygienická 

služba neprodleně Ministerstvo zdravotnictví, ostatní členské státy Evropské unie a 

Komisi Evropské unie. Má-li Komise Evropské unie za to, že postup podle odstavce 5 

je neodůvodněný, Státní hygienická služba platnost zákazu za podmínek stanovených 

přímo použitelným předpisem Evropské unie ukončí.  

 

(8) Státní hygienická služba je dále oprávněna stanovit, že výrobky upravené 

přímo použitelnými předpisy Evropské unie, tímto zákonem nebo zvláštními právními 

předpisy, podle nichž orgány ochrany veřejného zdraví vykonávají nad jejich 

uvedením na trh, distribucí nebo uvedením do oběhu státní správu, jsou nebezpečné, 

jestliže byly jako takové označeny orgány Evropské unie, Světovou zdravotnickou 

organizací nebo v systémech pro rychlou výměnu informací Evropské unie. Povinnosti 
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osob při výskytu nebezpečných výrobků stanoví zvláštní právní předpis26a) nebo přímo 

použitelné předpisy Evropské unie. Dočasné pozastavení nebo omezení uplatňování 

zvláštních opatření nebo jiných přímo použitelných předpisů Evropské unie, 

stanovené Státní hygienickou službou na základě přímo použitelných předpisů 

Evropské unie, vyhlásí Státní hygienická služba zveřejněním na své úřední desce. 

Stanovení a opatření podle tohoto odstavce zpřístupní Státní hygienická služba i 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Toto stanovení a opatření není rozhodnutím 

vydaným ve správním řízení. 

 

(9) Státní hygienická služba koordinuje spolupráci orgánů dozoru a provádění 

činností vyplývajících z požadavku čl. 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2017/625 o úředních kontrolách a jiné úřední činnosti prováděných s cílem 

zajistit uplatňování potravinového práva v oblasti materiálů a předmětů určených pro 

styk s potravinami.“. 

 

50. V nadpisu § 82a se slova „krajské hygienické stanice“ nahrazují slovy „Státní 

hygienické služby“. 

 

51. V § 82a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „krajská hygienická stanice“ 

nahrazují slovy „Státní hygienická služba“. 

 

52. V § 82a odst. 3 se slova „Krajská hygienická stanice“ nahrazují slovy „Státní 

hygienická služba“. 

 

53. V § 82a odst. 4 větě první se slova „Krajské hygienické stanice jsou povinny“ 

nahrazují slovy „Státní hygienická služba je povinna“. 

 

54. V § 82a odst. 4 větě druhé se slova „jsou krajské hygienické stanice povinny“ 

nahrazují slovy „je Státní hygienická služba povinna“. 

 

55. V § 83 odst. 1 se za slova „složkách státu“ vkládají slova „, státních podnicích“. 

 

56. V § 84 odst. 4 se slova „vykonávají krajské hygienické stanice podle kontrolních 

plánů, které určují“ nahrazují slovy „vykonává Státní hygienická služba podle 

kontrolního plánu, který určuje“. 

 

57. § 85 se zrušuje. 

  

58. V nadpisu hlavy V oddílu 3 se slovo „ústavy“ nahrazuje slovem „ústav“. 

 

59. V § 86 odst. 1 větě první se slova „zřizují zdravotní ústavy se sídlem v Ústí nad 

Labem a v Ostravě“ nahrazují slovy „zřizuje Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 

(dále jen „zdravotní ústav“).“. 
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60. V § 86 odst. 1 větě druhé se slova „Zdravotní ústavy jsou příspěvkovými 

organizacemi; funkcí jejich“ nahrazují slovy „Zdravotní ústav je příspěvkovou 

organizací; funkci jeho“. 

 

61. V § 86 odst. 1 větě třetí se slova „ústavy mohou“ nahrazují slovy „ústav může“. 

 

62. V § 86 odst. 1 větě poslední se slova „ústavy též provádějí“ nahrazují slovy „ústav 

též provádí“. 

 

63. V § 86 odst. 3 větě první a druhé se slovo „ústavy“ nahrazuje slovem „ústav“. 

 

64. V § 86 odstavec 4 zní: 

„(4) Statutárním orgánem zdravotního ústavu a Státního zdravotního ústavu je ředitel, 

kterého jmenuje a odvolává hlavní hygienik České republiky se souhlasem ministra 

zdravotnictví. Další úkoly zdravotního ústavu a Státního zdravotního ústavu stanoví 

Ministerstvo zdravotnictví statutem.“. 

 

65. V § 86 odst. 5 se slova „Zdravotní ústavy, uvedené v odstavci 1, mohou“ nahrazují 

slovy „Zdravotní ústav může“ a slovo „splňují“ se nahrazuje slovem „splňuje“. 

 

66. V § 92h odst. 9 písm. e) se slova „odstavce 4 písm. c), d), i), o), q), s), t), u) nebo 

v)“ nahrazují slovy „odstavce 4 písm. c), d), o), q), s), t), u) nebo v)“. 

 

67. V § 92n odst. 1 se písmeno a) zrušuje.  

Dosavadní písmena b) až j) se označují jako písmena a) až i).  

 

68. V § 92n odst. 1 písm. b) se text „§ 80 odst. 5“ nahrazuje textem „§ 82 odst. 6“ a text 

„§ 80 odst. 7“ se nahrazuje textem „§ 82 odst. 8“. 

 

69. V § 92n odst. 3 písm. a) se slova „a), b), c), d), f), g), h) nebo i)“ nahrazují slovy „a), 

b), c), e), f), g) nebo h)“. 

 

70. V § 92n odst. 3 písm. b) se text „e)“ nahrazuje textem „d)“. 

 

 

71. V § 92n odst. 3 písm. c) se text „j)“ nahrazuje textem „i)“. 

 

 

72. V § 93 odst. 1 se slova „krajská hygienická stanice“ nahrazují slovy „Státní 

hygienická služba“. 

 

73. V § 94 odst. 4 se věta druhá zrušuje. 
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74. V § 94a odstavec 1 zní: 

„(1) Monitorovací kalendář podle § 82a odst. 1 písm. a) vydá Státní hygienická 

služba jako opatření obecné povahy. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 

patnáctým dnem po dni jeho vyvěšení na úřední desce Státní hygienické služby. 

Současně toto opatření Státní hygienická služba zveřejní způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. Jeho projednání je veřejné.“. 

 

75. V § 94a odst. 2 se za větu třetí vkládá věta „Současně se zveřejňuje způsobem 

umožňujícím dálkový přístup.“. 

 

76. V § 94a odst. 2 větě poslední se slova „krajským hygienickým stanicím, které jsou 

povinny jej bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 

dnů“ nahrazují slovy „Státní hygienické službě, která je povinna jej bezodkladně 

vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a zveřejnit způsobem 

umožňujícím dálkový přístup“. 

 

77. V § 95 se slova „krajských hygienických stanic“ nahrazují slovy „Státní hygienické 

služby“. 

 

78. V § 96 se slova „Krajská hygienická stanice“ nahrazují slovy „Státní hygienická 

služba“. 

 

79. § 100c se zrušuje. 

 

80. V § 100e se slova „Krajské hygienické stanice jsou oprávněny“ nahrazují slovy 

„Státní hygienická služba je oprávněna“. 

 

81. Příloha č. 2 se zrušuje. 

 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

 

1. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze a krajské hygienické stanice 

se ke dni 30. června 2021 zrušují. 

 

2. Návrh první systemizace služebních míst a první systemizace pracovních míst předloží 

státní tajemník v Ministerstvu zdravotnictví po projednání s Ministerstvem financí 

Ministerstvu vnitra do 31. března 2021. 

  

3. Dnem 30. června 2021 se ruší služební místa představených – ředitelů jednotlivých 

krajských hygienických stanic a funkce ředitele Hygienické stanice hlavního města Prahy. 

Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se ruší veškerá služební místa představených – 

ředitelů sekcí jednotlivých krajských hygienických stanic a Hygienické stanice hlavního 

města Prahy. 
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4. Práva a povinnosti ze služebního poměru státních zaměstnanců a z pracovněprávních 

vztahů, které měly ke dni 30. června 2020 jednotlivé krajské hygienické stanice nebo 

Hygienická stanice hlavního města Prahy, přecházejí na Státní hygienickou službu, která 

je jejich nástupnickou organizací. 

 

5. Veškerá práva a závazky, které měly jednotlivé krajské hygienické stanice nebo 

Hygienická stanice hlavního města Prahy ke dni 30. června 2020, jakož i příslušnost 

hospodařit s veškerým majetkem České republiky, s nímž byly tyto krajské hygienické 

stanice nebo Hygienická stanice hlavního města Prahy příslušné hospodařit. 

 

 

6. Práva a povinnosti ze služebního poměru státních zaměstnanců a z pracovněprávních 

vztahů těch zaměstnanců, jejichž pracovní nebo služební poměr k jednotlivým krajským 

hygienickým stanicím nebo Hygienické stanici hlavního města Prahy skončil přede dnem 

jejich zrušení anebo tímto dnem, vypořádá Státní hygienická služba jako nástupnická 

organizace. 

 

7. Pokud byly jednotlivé krajské hygienické stanice nebo Hygienická stanice hlavního 

města Prahy účastníkem právních vztahů vzniklých do dne jejich zrušení včetně nebo 

účastníkem soudních, správních nebo jiných řízení zahájených do dne jejich zrušení 

včetně a tyto vztahy nebo řízení dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pokračují nebo se 

tímto dnem anebo po tomto dni obnoví, je účastníkem uvedených právních vztahů a řízení 

Státní hygienická služba jako nástupnická organizace. 

 

8. Řízení, která byla zahájena Krajskou hygienickou stanicí podle zákona č. 258/2000 Sb., 

ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nebyla pravomocně 

skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí Státní hygienická služba.  

 

9. Do 31. srpna 2021 pořídí Státní hygienická služba jako nástupnická organizace protokol 

obsahující soupis majetku České republiky včetně práv, soupis závazků a soupis práv a 

povinností z pracovněprávních vztahů nebo ze vztahů podle služebního zákona, které tato 

nástupnická organizace převzala po jednotlivých krajských hygienických stanicích nebo 

Hygienické stanici hlavního města Prahy se sídlem v Praze. Nemovitosti, které se evidují 

v katastru nemovitostí, musí být v protokolu označeny údaji nezbytnými pro zápis do 

katastru nemovitostí. 

 

10. Návrh na zápis změny příslušnosti hospodařit s nemovitostmi, u nichž dochází 

k přechodu příslušnosti hospodařit na Státní hygienickou službu jako nástupnickou 

organizaci, do katastru nemovitostí podá nástupnická organizace u příslušného 

katastrálního úřadu do 30. září 2021. Pro tento účel je protokol podle bodu 9 listinou 

osvědčující příslušnost této nástupnické organizace k hospodaření s uvedenými 

nemovitostmi. 
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11.  Zdravotní ústav se sídlem Ústí nad Labem, zřízený podle § 86 odst. 1 zákona 

č. 258/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se zrušuje 

ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 

12. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, 

které má ke dni svého zrušení Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem uvedený v 

bodě 11, přechází na Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, který je jeho nástupnickou 

organizací. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dále přechází na Zdravotní ústav se 

sídlem v Ostravě veškeré závazky, které měl zdravotní ústav uvedený v bodě 11 ke dni 

svého zrušení, jakož i příslušnost hospodařit s veškerým majetkem České republiky, s 

nímž byl tento zdravotní ústav příslušný hospodařit.  

 

13. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů těch zaměstnanců, jejichž pracovní 

poměr ke zdravotnímu ústavu uvedenému v bodě 11 skončil přede dnem zrušení tohoto 

zdravotního ústavu anebo tímto dnem, vypořádá nástupnická organizace uvedená v bodě 

12. 

 

14. Pokud byl zdravotní ústav uvedený v bodě 11 účastníkem právních vztahů vzniklých 

do dne jeho zrušení včetně nebo účastníkem soudních, správních nebo jiných řízení 

zahájených do dne jeho zrušení včetně a tyto vztahy nebo řízení dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona pokračují nebo se tímto dnem anebo po tomto dni obnoví, je účastníkem 

uvedených právních vztahů a řízení nástupnická organizace uvedená v bodě 12. 

 

15. Do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona pořídí nástupnická organizace 

uvedená v bodě 12 protokol obsahující soupis majetku České republiky včetně práv, 

soupis závazků a soupis práv a povinností z pracovněprávních vztahů, které tato 

nástupnická organizace převzala po zrušeném zdravotním ústavu uvedeném v bodě 11. 

Nemovitosti, které se evidují v katastru nemovitostí, musí být v protokolu označeny údaji 

nezbytnými pro zápis do katastru nemovitostí.  

 

16. Návrh na zápis změny příslušnosti hospodařit s nemovitostmi, u nichž dochází k 

přechodu příslušnosti hospodařit na nástupnickou organizaci uvedenou v bodě 12, do 

katastru nemovitostí podá nástupnická organizace u příslušného katastrálního úřadu do 90 

dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro tento účel je protokol podle bodu 15 

listinou osvědčující příslušnost této nástupnické organizace k hospodaření s uvedenými 

nemovitostmi. 

 

 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

 

Změna živnostenského zákona 

 

Čl. III 

 

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 

Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 
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136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., 

zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., 

zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., 

zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 

Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 

358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona 

č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., 

zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 

Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 

309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., 

zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 

Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 

478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona 

č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., 

nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 

130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., 

zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 

Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 

326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona 

č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., 

zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 

Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 

131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., 

zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 

Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 

160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., 

zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 

Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 

145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., 

zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 

Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 

420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona 

č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., 

zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 234/2013 

Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 

308/2013 Sb., zákona č. 309/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., 

zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 88/2016 

Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 

229/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., zákona 

č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., 

zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 171/2018 

Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 

39/2020 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 117/2020 Sb., zákona č. 238/2020 Sb. a 

zákona č. 336/2020 Sb., se mění takto: 

 

1. V příloze č. 3 ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ u živnosti s předmětem podnikání 

„Provozování pohřební služby“ se slova „krajské   hygienické stanice“ nahrazují slovy 

„Státní hygienická služba“. 
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2.  V příloze č. 3 ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ u živnosti s předmětem podnikání 

„Provádění balzamace a konzervace“ se slova „krajské   hygienické stanice“ nahrazují 

slovy „Státní hygienická služba“.  

 

3.  V příloze č. 3 ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ u živnosti s předmětem podnikání 

„Provozování   krematoria“ se slova „krajské   hygienické stanice“ nahrazují slovy 

„Státní hygienická služba“.   

          

 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu 

 

Čl. IV 

 

V § 3c odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

zákona č. 41/2015 Sb., se slova „krajské hygienické stanici“ nahrazují slovy „Státní 

hygienické službě“. 

 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o ochraně spotřebitele 

Čl. V 

 

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona 

č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., 

zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 

Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 

320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., 

zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 444/2005 

Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 

227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 293/2009 Sb., 

zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 28/2011 

Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 

468/2011 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 238/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., 

zákona č. 476/2013 Sb., zákona č. 356/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 378/2015 

Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 264/2017 Sb., zákona č. 

371/2017 Sb.,  zákona č. 179/2019 Sb., zákona č. 164/2020 Sb., zákona č. 205/2020 Sb. a 

zákona č. 238/2020 Sb., se mění takto: 

 

 

1. V § 23 odst. 3 se slova „provádějí krajské hygienické stanice“ nahrazují slovy 

„provádí Státní hygienická služba“. 
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2. V § 24d odst. 2 písmeno c) zní:  

 

„c) Státní hygienická služba,“. 

 

 

3. V § 24d odst. 4 písmeno a) se slova „krajských hygienických stanic“ nahrazují slovy 

„Státní hygienické služby“. 

 

4. V příloze č. 3 se slova „Krajské hygienické stanice“ nahrazují slovy „Státní hygienická 

služba“. 

 

 

ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona o civilním letectví 

 

Čl. VI 

 

V § 89 odst. 2 písm. d) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění 

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

pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 301/2009 Sb., se slova „s příslušnou krajskou 

hygienickou stanicí“ nahrazují slovy „se Státní hygienickou službou“. 

 

 

 

ČÁST ŠESTÁ 

Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích 

 

Čl. VII 

 

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona 

č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., 

zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 

Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 

120/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 

zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona č. 26/2017 

Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 3 odst. 9 se slova „vydávají krajské hygienické stanice“ nahrazují slovy „vydává 

Státní hygienická služba“. 

 

2. V § 14 odst. 1 písm. a) se slova „krajské hygienické stanice“ nahrazují slovy „Státní 

hygienická služba“. 
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3. V § 16 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Krajské hygienické stanice 

vykonávají“ nahrazují slovy „Státní hygienická služba vykonává“. 

 

4. V § 17i odst. 1 písm. c) se slova „krajské hygienické stanice“ nahrazují slovy „Státní 

hygienická služba“. 

 

 

 

 

ČÁST SEDMÁ 

Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

Čl. VIII 

 

 

V § 23 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 

93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 436/2009 Sb., zákona 

č. 38/2012 Sb., zákona č. 39/2015 Sb. a zákona č. 326/2017 Sb., se v odstavci 6 slova 

„Ministerstvo zdravotnictví pro záměry a koncepce přesahující rámec kraje a územně 

příslušné krajské hygienické stanice v ostatních případech“ nahrazují slovy „Státní hygienická 

služba“. 

 

ČÁST OSMÁ 

 

Změna vodního zákona 

 

Čl. IX 

 

V § 34 odst. 1 větě první zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 151/2011 Sb., se slova 

„příslušnými krajskými hygienickými stanicemi“ nahrazují slovy „Státní hygienickou 

službou“. 

 

 

ČÁST DEVÁTÁ 

Změna zákona o pohřebnictví 

 

Čl. X 

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona 

č. 479/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 122/2004 Sb., 

zákona č. 67/2006 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 

Sb., zákona č. 202/2015 Sb. a zákona č. 193/2017 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 5 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova „Krajská hygienická stanice“ nahrazují 

slovy „Státní hygienická služba“. 
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2. V § 6 odst. 3 větě první se slova „krajské hygienické stanice“ nahrazují slovy „Státní 

hygienické služby“. 

 

3.  V § 6 odst. 3 větě poslední se slova „Krajská hygienická stanice“ nahrazují slovy 

„Státní hygienická služba“. 

 

4. V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „krajskou hygienickou stanicí“ nahrazují slovy „Státní 

hygienickou službou“. 

 

5. V § 9 odst. 2 se slova „krajská hygienická stanice“ nahrazují slovy „Státní hygienická 

služba“. 

 

6. V § 10 odst. 4 větě první se slova „krajské hygienické stanice“ nahrazují slovy „Státní 

hygienické služby“. 

 

7. V § 10 odst. 4 větě poslední se slova „Krajská hygienická stanice“ nahrazují slovy 

„Státní hygienická služba“. 

 

8. V § 10a odst. 1 se slova „krajskou hygienickou stanicí“ nahrazují slovy „Státní 

hygienickou službou“. 

 

9. V § 12 se slova „krajská hygienická stanice“ nahrazují slovy „Státní hygienická 

služba“. 

 

10. V § 13 odst. 3 větě první se slova „krajské hygienické stanice“ nahrazují slovy „Státní 

hygienická služby“. 

 

11. V § 13 odst. 3 větě poslední se slova „Krajská hygienická stanice“ nahrazují slovy 

„Státní hygienická služba“. 

 

12. V § 14 odst. 3 písm. b) se slova „krajskou hygienickou stanicí“ nahrazují slovy „Státní 

hygienickou službou“. 

 

13. V § 17 větě druhé se slova „krajská hygienická stanice“ nahrazují slovy „Státní 

hygienická služba“. 

 

14. V § 20 písm. d) se slova „krajské hygienické stanice“ nahrazují slovy „Státní 

hygienické služby“. 

 

15. V § 22 odst. 3, 5 a 6 se slova „krajské hygienické stanice“ nahrazují slovy „Státní 

hygienické služby“. 
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16. V § 23 odst. 1 se slova „krajská hygienická stanice“ nahrazují slovy „Státní hygienická 

služba“. 

 

17. V § 25a odst. 1 písm. b) a § 25a odst. 2 písm. c) se slova „krajská hygienická stanice“ 

nahrazují slovy „Státní hygienická služba“. 

 

18. V § 27 odst. 2 písm. c), § 27 odst. 3 a § 27 odst. 4 písm. b) se slova „krajskou 

hygienickou stanicí“ nahrazují slovy „Státní hygienickou službou“. 

 

19. V § 27 odst. 6 písm. d) se slova „krajské hygienické stanice“ nahrazují slovy „Státní 

hygienické služby“. 

 

20. V § 28 odst. 2 písm. c) se slova „krajská hygienická stanice“ nahrazují slovy „Státní 

hygienická služba“. 

 

Čl. XI 

Přechodná ustanovení 

 

1. Řád pro provozování pohřební služby, který byl schválen krajskou hygienickou stanicí 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za řád pro provozování pohřební 

služby schválený Státní hygienickou službou. 

 

2. Řízení, která byla zahájena krajskou hygienickou stanicí podle zákona č. 256/2001 Sb., 

ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nebyla pravomocně skončena 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí Státní hygienická služba.  

 

 

 

ČÁST DESÁTÁ 

Změna zákona o obalech 

 

Čl. XII 

 

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění 

zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 

Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 66/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona 

č. 25/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 

zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 62/2014 

Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 243/2016 Sb.,  zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 

149/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.  a zákona č.  277/2019 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 31 písmeno d) zní:  

 

„d) Státní hygienická služba,“. 
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2. V § 35 nadpis zní: „Státní hygienická služba“. 

 

3. V § 35 se slova „Krajské hygienické stanice (Hygienická stanice hlavního města 

Prahy) kontrolují“ nahrazují slovy „Státní hygienická služba kontroluje“ a slovo 

„ukládají“ se nahrazuje slovem „ukládá“. 

 

4. V § 46 odst. 2 se slova „Krajská hygienická stanice“ nahrazují slovy „Státní 

hygienická služba“. 

 

 

Čl. XIII 

Přechodné ustanovení 

Řízení, která byla zahájena krajskou hygienickou stanicí podle zákona č. 477/2001 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nebyla pravomocně skončena 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí Státní hygienická služba.  

 

 

 

 

ČÁST JEDENÁCTÁ 

Změna zákona o integrované prevenci 

 

Čl. XIV 

 

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 

registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění 

zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 444/2005 

Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 

č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona 

č. 39/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto: 

 

 

1. V § 18 odst. 6 písm. b) se slova „krajské hygienické stanici“ nahrazují slovy 

„Státní hygienické služby“. 

 

2. V § 18 odst. 8 větě první a druhé se slova „krajskou hygienickou stanici“ nahrazují 

slovy „Státní hygienickou službu“. 

 

3. V § 20b odst. 12 se slova „krajskou hygienickou stanici“ nahrazují slovy „Státní 

hygienickou službu“. 

 

4. V § 20c odst. 1 se slova „krajské hygienické stanice“ nahrazují slovy „Státní 

hygienická služba“. 
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5. V § 20c odst. 2 se slova „krajskými hygienickými stanicemi“ nahrazují slovy 

„Státní hygienickou službou“. 

 

6. V § 20c odst. 3 se slova „krajská hygienická stanice“ nahrazují slovy „Státní 

hygienická služba“. 

 

7. V § 27b odst. 3 se slova „krajské hygienické stanice“ nahrazují slovy „Státní 

hygienická služba“. 

 

8. V § 28 písmeno g) zní: 

 

„g) Státní hygienická služba19).“. 

 

9. V § 34 písm. h) se slova „krajskou hygienickou stanici“ nahrazují slovy „Státní 

hygienickou službu“. 

 

10. V § 35 nadpis zní: „Státní hygienická služba“. 

 

11. V § 35 úvodní část ustanovení zní: „Státní hygienická služba“. 

 

12. V § 38 odst. 2 větě poslední se slova „Krajská hygienická stanice“ nahrazují slovy 

„Státní hygienická služba“. 

 

13. V § 38 odst. 3 větě první se slova „krajskou hygienickou stanicí“ nahrazují slovy 

„Státní hygienickou službou“. 

 

Čl. XV 

Přechodné ustanovení 

Řízení, která byla zahájena krajskou hygienickou stanicí podle zákona č. 76/2002 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nebyla pravomocně skončena 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí Státní hygienická služba.  

 

 

 

ČÁST DVANÁCTÁ 

Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních 

 

Čl. XVI 

 

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 

zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských 

zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 111/2007 Sb., 
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zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 105/2011 

Sb., zákona č. 346/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona 

č. 183/2017 Sb., zákona č. 201/2017 Sb., zákona č. 284/2018 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., 

zákona č.  277/2019 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se mění takto: 

 

 

1. V § 2 písm. n) se slova „v krajské hygienické stanici“ nahrazují slovy „ve Státní 

hygienické službě“. 

 

2. V § 60a odst. 6 se slova „krajská hygienická stanice“ nahrazují slovy „Státní 

hygienická služba“. 

 

3. V § 60b odst. 1, 2 a 3 se slova „krajská hygienická stanice“ nahrazují slovy „Státní 

hygienická služba“. 

 

4. V nadpisu § 60d se slova „krajské hygienické stanice“ nahrazují slovy „Státní 

hygienické služby“. 

 

5. V § 60d úvodní části ustanovení se slova „krajská hygienická stanice“ nahrazují slovy 

„Státní hygienická služba“. 

 

6. V § 89a odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „krajská hygienická stanice“ 

nahrazují slovy „Státní hygienická služba“. 

 

 

 

ČÁST TŘINÁCTÁ 

Změna zákona o rostlinolékařské péči 

 

Čl. XVII 

 

V § 52 odst. 4 písm. c), § 52 odst. 5 písm. c) a § 52 odst. 9 písm. c) zákona č. 326/2004 Sb., 

o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona 

č. 299/2017 Sb., se slova „krajské hygienické stanice“ nahrazují slovy „Státní hygienické 

služby“. 

 

ČÁST ČTRNÁCTÁ 

 

Změna zákona o elektronických komunikacích 

 

Čl. XVIII 

 

 

V zákoně č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona 

č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., 
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zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 

Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona 

č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., 

nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona 

č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., 

zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 142/2012 

Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona 

č. 303/2013 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., 

zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 298/2016 

Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona 

č. 252/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 311/2019 Sb., se 

za § 89 vkládá nový § 89a, který zní: 

 

„§ 89a 

 

(1) Operátor je povinen na žádost Státní hygienické služby jí bezodkladně poskytnout 

pro účely epidemiologického šetření osobní údaje o místech pobytu fyzické osoby, která 

prokazatelně onemocněla infekčním onemocněním. Součástí požadavku Státní hygienické 

služby musí být identifikátor mobilní stanice, která pro účely epidemiologického šetření 

jednoznačně identifikuje tuto osobu. Data se poskytují za časové období nejdéle 3 týdnů 

zpětně od okamžiku provedení epidemiologického šetření, a to pro každé místo, kde se podle 

záznamů v operátorem udržované databázi provozně-lokalizačních dat vyskytovala určená 

mobilní stanice po dobu delší než 20 minut. Data poskytovaná pro každé toto místo jsou 

a)   časový interval s přesností věcně potřebnou právě a jen pro účely 

epidemiologického šetření, 

b)   data o poloze mobilní stanice vyjádřené jako GPS souřadnice náhodně určeného 

bodu uvnitř polygonu dominance buňky mobilní sítě pro toto místo, 

c)   technické parametry přesnosti měření polohy pro toto místo, a to zejména 

polohová rozlišovací schopnost daná technickými parametry mobilní sítě. 

 

(2) Operátor osobní údaje předané Státní hygienické službě podle odstavce 1 

neuchovává. 

 

(3) Operátor bezodkladně zašle zprávu na mobilní stanici o tom, že předal údaje 

uvedené v odstavci 1, vztahující se k této mobilní stanici, Státní hygienické službě za účelem 

epidemiologického šetření.“.  

 

 

ČÁST PATNÁCTÁ 

 

Změna stavebního zákona 

Čl. XIX 

 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 

Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 345/2009 Sb., zákona č. 379/2009 Sb., zákona 

č. 424/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., 

zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 91/2016 
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Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 

193/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., 

zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., č. 312/2019 Sb., zákona č. 47/2020 Sb. a 

zákona č. 403/2020 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 37 odst. 5 větě první se slova „krajské hygienické stanice“ nahrazují slovy „Státní 

hygienické služby“. 

 

2. V § 37 odst. 5 větě druhé se slova „krajské hygienické stanici“ nahrazují slovy „Státní 

hygienické službě“. 

 

3. V § 37 odst. 5 větě poslední se slova „krajská hygienická stanice“ nahrazují slovy 

„Státní hygienická služba“. 

 

 

 

ČÁST ŠESTNÁCTÁ 

Změna zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 

 

Čl. XX 

 

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých 

zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 

Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č.250/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 

98/2019 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 11 odst. 2 se slova „příslušné krajské hygienické stanice“ nahrazují slovy „Státní 

hygienické služby“. 

 

2. V § 11 odst. 3 se slova „příslušné krajské hygienické stanice“ nahrazují slovy „Státní 

hygienické služby“. 

 

3. V § 11 odst. 4 se slova „příslušná krajská hygienická stanice“ nahrazují slovy „Státní 

hygienická služba“. 

 

4. V § 16 odst. 1 písmeno f) zní:  

 

„f) Státní hygienická služba,“. 

 

5. V § 16 odst. 6 se slova „krajskými hygienickými stanicemi“ nahrazují slovy „Státní 

hygienickou službou“. 

 

6. V § 16 odst. 7 se slova „Krajské hygienické stanice vydávají“ nahrazují slovy „Státní 

hygienická služba vydává“. 
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ČÁST SEDMNÁCTÁ 

Změna chemického zákona 

 

Čl. XXI 

 

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 61/2014 Sb., zákona 

č. 324/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb. a zákona č. 45/2019 Sb., se 

mění takto: 

 

 

1. V § 23 písmeno f) zní:  

 

„f) Státní hygienická služba,“. 

 

2. Nadpis § 28 zní: „Státní hygienická služba“. 

 

3. V § 28 úvodní část ustanovení zní: „Státní hygienická služba“. 

 

4. V § 30 písm. a) se slova „krajských hygienických stanic“ nahrazují slovy „Státní 

hygienické služby“. 

 

 

ČÁST OSMNÁCTÁ 

 

Změna zákona o zdravotních službách 

 

Čl. XXII 

 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 

o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 66/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 

60/2014, zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 

147/2016 Sb., zákona č. 189/2016 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., 

zákona č. 298/2016 Sb. zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 

Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 290/2017 Sb., zákona č. 

44/2019 Sb., zákona č. 45/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona 

č. 262/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 165/2020 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 11a odst. 4 a § 11a odst. 6 písm. b) se slova „krajské hygienické stanice“ nahrazují 

slovy „Státní hygienické služby“. 
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2. V § 11a odst. 7 se slova „krajské hygienické stanici“ nahrazují slovy „Státní 

hygienické službě“. 

 

3. V § 11b odst.  3 se slova „krajské hygienické stanici“ nahrazují slovy „Státní 

hygienické službě“. 

 

4. V § 74 odst. 1 se na konci textu písmene m) doplňují slova „, a údaje o obsazenosti 

lůžek vymezených podle formy nebo oboru poskytované zdravotní péče, popřípadě též 

podle jejich vybavení, stanovených prováděcím právním předpisem podle § 78“. 

 

5. V § 74 odst. 3 se na konec písmene a) doplňuje nový bod 4, který zní: 

„4. údajů o obsazenosti lůžek podle odstavce 1 písm. m),“. 

 

6. V 74 odst. 3 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až 

k), která znějí: 

„h) přístupný Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv pro plnění jeho úkolů7) podle zákona o 

léčivech, 

i)   přístupný České správě sociálního zabezpečení pro plnění úkolů26) podle zákona o 

sociálním pojištění, 

j) přístupný oprávněnému pracovníkovi zdravotnické záchranné služby za účelem plnění 

jejich úkolů podle tohoto zákona a zákona o zdravotnické záchranné službě, 

k) přístupný oprávněnému pracovníkovi orgánu ochrany veřejného zdraví k plnění úkolů 

podle zákona o ochraně veřejného zdraví.“. 

 

7. V § 76 odst. 1 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno 

n), které zní: 

„n) označení funkce zdravotnického pracovníka, který je vedoucím pracoviště 

poskytovatele, včetně požadavků na toto pracoviště vymezené ve smlouvě o 

poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb uzavřené mezi poskytovatelem a 

zdravotní pojišťovnou podle zákona o veřejném zdravotním pojištění60).“. 

 

8. V § 77a se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí: 

„(4) Do Národního registru hrazených zdravotních služeb rovněž předává údaje 

poskytovatel, který provedl vyžádaná laboratorní vyšetření a tuto zdravotní službu 

vykázal zdravotní pojišťovně, a to  

a) výsledky laboratorních odborných hematologických, odborných 

biochemických nebo mikrobiologických vyšetření, 

b) výsledky jiných laboratorních odborných vyšetření než uvedených v písmenu 

a), pokud si takové laboratorní vyšetření vyžádalo centrum vysoce specializované péče, 

c) identifikační údaje zdravotní pojišťovny, které byla úhrada zdravotních služeb 

podle písmene a) nebo b) vykázána, 

d) identifikační údaje poskytovatele, včetně identifikace pracoviště, který 

laboratorní vyšetření podle písmene a) nebo b) provedl, 
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e) agendový identifikátor fyzické osoby přidělený podle zákona upravujícího 

informační systém základních registrů18) k pojištěnci, kterému bylo provedeno 

vyžádané laboratorní vyšetření podle písmene a) nebo b), a tato zdravotní služba byla 

zdravotní pojišťovnou uhrazena poskytovateli; pokud agendový identifikátor fyzické 

osoby nebyl přidělen, identifikační číslo tohoto pojištěnce. 

(5) Obsah Národního registru hrazených zdravotních služeb je přístupný zdravotní 

pojišťovně v rozsahu údajů o zdravotních službách, které uhradila, a to za účelem 

provádění veřejného zdravotního pojištění.“. 

 

9. V § 78 se na konci textu písmene b) doplňují slova „, a dále vymezení lůžek podle 

formy nebo oboru poskytované zdravotní péče, popřípadě též podle jejich vybavení, 

u nichž se oznamuje do Národního registru poskytovatelů údaj o jejich obsazenosti". 

 

 

ČÁST DEVATENÁCTÁ 

Změna zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině  

 

Čl. XXIII 

 

 

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb., zákona č. 65/2017 Sb. a zákona 

č. 183/2017 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 15 odst. 3 se slova „krajská hygienická stanice“ nahrazují slovy „Státní hygienická 

služba“. 

  

2. V § 16 odst. 4 písm. b) a § 16 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „krajské 

hygienické stanice“ nahrazují slovy „Státní hygienické služby“. 

 

3. V § 21 odst. 2 se slova „kontrolují krajské hygienické stanice“ nahrazují slovy 

„kontroluje Státní hygienická služba“. 

 

4. V § 23 větě poslední se slova „příslušná krajská hygienická stanice“ nahrazují slovy 

„Státní hygienická služba“. 

Čl. XXIV 

Přechodné ustanovení 

Řízení, která byla zahájena krajskou hygienickou stanicí podle zákona č. 247/2014 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nebyla pravomocně skončena 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí Státní hygienická služba.  
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ČÁST DVACÁTÁ 

Změna zákona o prevenci závažných havárií 

 

Čl. XXV 

 

 

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve 

znění zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 39 odst. 1 se slova „krajské hygienické stanice“ nahrazují slovy „Státní hygienická 

služba“. 

 

2. V § 43 písmeno h) zní:  

 

„h) Státní hygienická služba.“. 

 

 

 

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ 

 

Změna zákona o biocidech 

 

Čl. XXVI 

Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o biocidech), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 4 písmeno d) zní:  

„d) Státní hygienická služba,“. 

 

2. V § 8 odst. 1 písmeno a) zní:  

„a) Státní hygienická služba,“. 

 

3. V § 8 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Státní hygienická služba“. 

 

4. V § 9 odst. 1 písm. g) se slova „krajské hygienické stanici“ nahrazují slovy „Státní 

hygienické službě“. 

 

5.  V § 12 odst. 1 písm. a) se slova „krajská hygienická stanice“ nahrazují slovy „Státní 

hygienická služba“. 
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Čl. XXVII 

Přechodné ustanovení 

Řízení, která byla zahájena krajskou hygienickou stanicí podle zákona č. 324/2016 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nebyla pravomocně skončena 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí Státní hygienická služba.  

 

 

 

 

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ 

 

ÚČINNOST 

 

Čl. XXVIII 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2021 s výjimkou ustanovení čl. I 

bodů 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 30 a 35 a čl. II, které nabývají účinnosti 

dnem 1. ledna 2021.  
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