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IV. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA  

 

I. Obecná část 

 

A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění hlavních principů, 

zhodnocení platného právního stavu 

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

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále též jen 

„zákon“), reflektuje potřebu zvýšit efektivitu a vyšší úroveň koordinace všech zainteresovaných 

subjektů při výkonu státního zdravotního dozoru, zejména v současné době při omezování 

šíření viru SARS-CoV-2. Ze současné praxe výkonu státního zdravotního dozoru je zcela 

zřejmé, že forma řízení čtrnácti krajských hygienických stanic pouze pomocí metodického 

řízení ze strany Ministerstva zdravotnictví není dostatečně efektivní a flexibilní. Z pandemické 

situace způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 vyplynula nezbytnost koordinace orgánů 

ochrany veřejného zdraví centrální (celostátní) autoritou, a to nejen na úrovni Ministerstva 

zdravotnictví, kterou zajišťuje pozice hlavního hygienika České republiky. Na úrovni 

jednotlivých krajů již ústřední orgán nedisponuje dostatečnými nástroji, čímž docházelo 

k odlišnému přístupu napříč jednotlivými regionálními působnostmi krajských hygienických 

stanic. Dané vyvolává mj. i potřebu jednotného řízení vlastního výkonu státního zdravotního 

dozoru. Mělo by dojít k narovnání prostředí komunikace mezi hlavním hygienikem České 

republiky a regionálním řízením. Dále by mělo vzniknout pro Českou republiku běžné liniové 

řízení kontrolních orgánů. Dosavadní management hygienické služby koreloval s původní 

stavbou a strukturou hygienické služby z roku 1952.     

Krajské hygienické stanice jsou samostatnými správními úřady a konečné rozhodování plně 

závisí na konkrétním řediteli krajské hygienické stanice. V mnoha aspektech státního 

zdravotního dozoru dochází k nejednotnosti výkonu státní správy, odlišné výklady povinností 

vyplývajících z právních předpisů, odlišný způsob správního trestání apod. Na tyto odlišnosti v 

aplikaci kompetencí krajských hygienických stanic bylo Ministerstvo zdravotnictví 

upozorňováno od externích autorit opakovaně a dlouhodobě.  

V případě zvládání epidemie šíření viru SARS-CoV-2 se ani po několika měsících efektivně 

nedaří sjednotit postupy na jednotnou úroveň, zejména z hlediska používání shodných IT 

nástrojů a schémat postupů tak, aby bylo možné efektivně hodnotit a koordinovat postupy 

krajských hygienických stanic. 

Z těchto důvodů návrh tohoto zákona počítá s vytvořením ústředního orgánu – Státní 

hygienické služby, jež bude nástupnickou organizací pro krajské hygienické stanice 

a hygienickou stanici hlavního města Prahy. 

V čele Státní hygienické služby bude stát ústřední ředitel, který bude po věcné stránce 

spolupracovat s hlavním hygienikem České republiky. Státní hygienická služba bude 

zodpovědná za vydávání mimořádných opatření na lokální a regionální úrovni, převezme úlohu 

Ministerstva zdravotnictví ve věcech a řízeních, které přesahovaly úroveň jednoho kraje. 
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S ohledem na zabezpečení kontinuity řízení orgánů ochrany veřejného zdraví  dojde 

k postupnému přechodu na centrální systém, kdy ministerstvo zdravotnictví v prvním kroku 

předloží první systemizaci Státní hygienické služby ministerstvu vnitra do konce měsíce března 

2021, poté proběhnou výběrová řízení k obsazení služebního místa ředitele Státní hygienické 

služby a míst ředitelů sekcí jednotlivých územních pracovišť a následně dojde k převodu 

veškerých práv a povinností ze služebního poměru státních zaměstnanců a pracovního poměru 

všech zaměstnanců krajských hygienických stanic. 

Očekává se, že metodická úloha Ministerstva zdravotnictví bude utlumena na minimum a bude 

přenesena na příslušné útvary Státní hygienické služby. V rámci Státní hygienické služby by 

mělo dojít k vytvoření centrálních útvarů pro výkon státní služby, personalistiky, IT podpory, 

právní podpory, hospodářské správy a dále útvarů pro jednotný výkon správních činností a pro 

tvorbu věcné metodiky. Tyto útvary by měly být zřízeny na úrovni ústředního ředitelství. 

V důsledku výše uvedených navrhovaných změn bylo nezbytné upravit i strukturu laboratorní 

složky výkonu státního zdravotního dozoru. Stávající Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad 

Labem a Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě s odlišnou regionální působností bude sjednocen 

pod Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, který bude služby vykonávat s celostátní působností 

pro jedno centrální řízení Státní hygienické služby. 

Změny ve struktuře orgánů ochrany veřejného zdraví je třeba promítnout i do dalších zákonů, 

které doposud přiznávaly krajským hygienickým stanicím některé kompetence.  

Návrh dále upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v ochraně veřejného 

zdraví. Při ohrožení veřejného zdraví, tedy stavu, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho 

skupiny vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních 

nebo pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou míru a představuje významné riziko 

poškození zdraví, jsou orgány ochrany veřejného zdraví oprávněny použít mimořádných 

opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku (dále také jen „mimořádná opatření“) 

zakotvených v ustanovení § 69 zákona za účelem zabránění šíření infekčních a hromadně se 

vyskytujících onemocnění.  

Soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví podle platné právní úpravy tvoří Ministerstvo 

zdravotnictví, Krajské hygienické stanice a Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra (§ 78 

zákona). Mimořádná opatření vydávaná orgány ochrany veřejného zdraví mohou mít podobu 

rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 94a zákona. 

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 a přijatými opatřeními 

k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel ČR se ukazuje, že mezi 

nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je 

ovlivnit tyto jednotlivé články epidemického procesu. Zdroj nákazy lze izolovat a léčit, cestu 

přenosu přerušit a vnímavého jedince chránit. Při epidemickém šíření infekčního onemocnění 

hrozí riziko, že bez přijetí mimořádných opatření dojde k nekontrolovatelnému šíření infekce 

v populaci s možností vyčerpání kapacit zdravotnického systému k možnostem izolace a léčby 

se zásadním dopadem do zdraví populace. Mezi nejvíce nebezpečné patří paralelní šíření, kdy 

jeden nemocný současně nakazí více než jednoho člověka a dochází tak k masivnímu šíření 

infekce v populaci. 
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Hlavním cílem mimořádných opatření je přerušit souvislý epidemický proces a zastavit 

epidemii v co nejkratším čase a za co nejmenších ztrát lidských životů, stejně jako negativních 

dopadů do ekonomiky. Toho lze dosáhnout omezením pohybu osob, omezením konání 

hromadných akcí, omezením provozování epidemiologicky závažných činností, používáním 

přiměřených osobních ochranných prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.  

Epidemie je zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově omezen. Při epidemii 

infekčního onemocnění dochází zpravidla k prudkému nárůstu počtu onemocnění v čase, kdy 

nemocnost dosahuje hodnot vyšších, než je běžná sporadická nemocnost. Hodnoty nemocnosti, 

při kterých dochází již k epidemickému šíření (tzv. epidemický práh) jsou různé a liší se podle 

nemoci. U některých nemocí hodnota epidemického prahu není přesně známa. Hlavním 

kritériem, zda se jedná o epidemii či nikoli, je pak vzájemná epidemická souvislost jednotlivých 

případů nemoci. Rychlost šíření nemoci v populaci je závislá na původci nákazy, inkubační 

době nemoci a zejména na cestách přenosu. Mezi nejzávažnější epidemie z pohledu dopadu a 

zátěže v populaci jsou epidemie způsobené interhumánním (mezilidským) šířením. Nejvyšší 

nemocnosti v populaci je dosahováno při šíření respirační cestou, pomocí kapének obsahujících 

infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání. 

Každá epidemie infekčního onemocnění je epidemickým procesem, skládajícím se ze tří 

základních článků: zdroj nákazy, cesta přenosu a vnímavý jedinec. 

Ze zkušeností resortu zdravotnictví vyvstala potřeba upřesnit a rozšířit mimořádná opatření při 

epidemii a nebezpečí jejího vzniku. V návrhu novely zákona o ochraně veřejného zdraví 

navrhovaná mimořádná opatření mají zabezpečit ovlivnění všech tří článků epidemického 

procesu. Cílem navrhovaných opatření je možnost včasné a správné diagnostiky nákazy (sdílení 

informací, personální a kapacitní dostatečnost), rychlé izolace nemocných a karantény osob 

podezřelých z nákazy (vyčlenění lůžek, věcná, technická a personální kapacita, omezení styku 

zdravých s nemocnými a podezřelými z nákazy). Smyslem navrhované změny zákona tak je 

upravit zákonné mantinely pro vydávání mimořádných opatření, která by měla za účelem 

zamezení dalšího šíření infekčních onemocnění omezovat některé činnosti či poskytování 

služeb, které jsou z pohledu epidemiologického rizikovými, případně naopak nařídit nějakou 

činnost, která by bránila šíření tohoto onemocnění. Navrhovaná mimořádná opatření jsou 

specifikována tak, aby byla zajištěna širší škála specifických opatření zohledňující i předběžnou 

opatrnost pro případy možných nových hrozeb pro veřejné zdraví v budoucnosti. Současně 

návrh zákona rozlišuje, které činnosti bude možné prostřednictvím mimořádných opatřeních 

zakázat nebo omezit, a které pouze omezit.  

Návrh zákona dále zahrnuje změnu zákona o elektronických telekomunikacích, kterou Státní 

hygienická služba získá možnost vyžádat si od mobilního operátora lokalizační údaje mobilní 

stanice v případě, že uživatel mobilní stanice je osobou, která prokazatelně onemocněla 

infekčním onemocněním. Takové opatření by mělo rozšířit nástroje, které může Státní 

hygienická služba využít pro omezování šíření infekčních onemocnění. S tím souvisí 

i zakotvení možnosti Státní hygienické služby a Ministerstva zdravotnictví přenést některé 

činnosti související s epidemiologickým šetřením na externí subjekt. V současnosti se totiž 

ukazuje, že při epidemii rozsahu a charakteru, jako má epidemie SARS-CoV-2, není možné 

všechny činnosti v rámci epidemiologického šetření, zejména pokud jde o tzv. trasování, 

zvládnout v rámci standardního personálního zabezpečení hygienické služby.   
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Návrh v části týkající se změny zákona o zdravotních službách pak doplňuje zákonnou úpravu 

o změnu v oblasti Registru poskytovatelů zdravotních služeb, a to co do vedení údajů o 

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

jejich vybavení, stanovených prováděcím právním předpisem podle § 78 zákona o zdravotních 

službách. Změna se dotkne i Registru zdravotnických pracovníků a Národního registru 

hrazených zdravotních služeb. Všechny tyto změny mají zabezpečit funkční dispečink 

lůžkových a personálních kapacit pro boj s hrozbou, jakou kupříkladu dnes znamená epidemie 

onemocnění COVID-19. 

 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem, 

s mezinárodními smlouvami a s právem Evropské unie 

 

1. Soulad s ústavním pořádkem České republiky 

Pro posouzení souladu navrhované změny s ústavním pořádkem bylo přihlíženo především 

k ústavnímu zákonu č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Ústava“), a dále pak k usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod 

jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Listina“). Navržené sjednocení čtrnácti krajských hygienických stanic do jedné ústřední Státní 

hygienické služby je zcela v souladu se shora vyjmenovanými základními předpisy ústavního 

pořádku České republiky, tedy nepředstavuje jakýkoli zásah do práv těmito předpisy 

garantovaných. V případě navržených změn, které se týkají mimořádných opatření, může dojít 

k některých omezení práv a svobod zakotvených v Listině. V úvahu připadá svoboda pohybu a 

pobytu (čl. 14), která může být omezena zákonem, jestliže je to nevyhnutelné pro ochranu 

zdraví. Dále může jít o omezení práva projevovat své náboženství nebo víru společně s jinými 

(čl. 16), jehož výkon může být rovněž omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti 

nezbytná pro ochranu zdraví. Dotčeno mimořádnými opatřeními může být také právo podnikat a 

provozovat jinou hospodářskou činnost (čl. 26), u něhož zákon může stanovit podmínky a 

omezení pro výkon určitých činností. 

Vymezení použití mimořádných opatření je koncipováno tak, aby jejich prostřednictvím 

nemohlo dojít k razantnímu plošnému omezení základních práv a svobod. V návrhu změny 

zákona je proto zdůrazněno, že mimořádná opatření lze nařídit pouze v nezbytně nutném 

rozsahu a na nezbytně nutnou dobu.  

V případě negativního epidemiologického vývoje a v důsledku toho vzniklé potřeby výrazněji 

omezit základní práva a svobody by vláda musela přistoupit k vyhlášení nouzového stavu na 

základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, a v jeho rámci by případně závažnějším způsobem zasáhla např. do svobody pohybu 

a pobytu či práva na podnikání v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a 

o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Krizová opatření 

jsou vydávána ve formě rozhodnutí vlády, která Ústavní soud ve svém usnesení spis. zn. Pl. ÚS 

8/20, ze dne 22. 4. 2020, posoudil jako zvláštní druh právního předpisu (právní předpis sui 

generis). 
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Pokud jde o navrženou změnu zákona o elektronických telekomunikacích, tato změna byla 

navržena tak, aby byla v souladu s přímo použitelným nařízením EU, a to nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“), 

GDPR). To samé platí i pro nově zakládané oprávnění ministerstva zřídit službu mobilní 

aplikace pro účely epidemiologického šetření a zpracovávat osobní údaje získané jejím 

prostřednictvím. S ohledem na text nového odstavce 2, který se vkládá do § 62a zákona 

o ochraně veřejného zdraví, je i v tomto případě zřejmé, že při jeho aplikaci se nelze odchýlit 

od nařízení GDPR. Stejný přístup pak platí i pro případ přenosu výkonu některých činností 

v rámci epidemiologického šetření na externí subjekt podle § 62a odst. 3 – veřejnoprávní 

smlouva, jíž k přenosu dochází, musí obsahovat ujednání o ochraně osobních údajů.  

 

2. Soulad s právem EU a mezinárodními smlouvami 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s právem EU. Podle čl. 52 odst. 1 Listiny základních 

práv EU „každé omezení výkonu práv a svobod uznaných touto listinou musí být stanoveno 

zákonem a respektovat podstatu těchto práv a svobod. Při dodržení zásady proporcionality 

mohou být omezení zavedena pouze tehdy, pokud jsou nezbytná a pokud skutečně odpovídají 

cílům obecného zájmu, které uznává Unie, nebo potřebě ochrany práv a svobod druhého“. 

Návrh změny zákona je v souladu s uvedenými podmínkami.  

Návrh obsahuje úpravu spočívající v zapojení ČR (konkrétně aplikace eRouška) do systému 

EFGS, kde je nutné v rámci zapojení do systému zajistit správu a předávání dat z této aplikace, 

a to dat specifikovaných v čl. 1 bodu 5 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. 

Navržená právní úprava se nedotýká mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. 

 

C. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

Předkladatel očekává, že navržená právní úprava bude mít dopady na státní rozpočet. Nově 

zřízená Státní hygienická služba bude disponovat státními zaměstnanci, movitým a nemovitým 

majetkem stávajících krajských hygienických stanic. Totéž platí i v případě sjednocení 

zdravotních ústavů. Nicméně s ohledem na zřízení služebního úřadu s celostátní působností se 

sídlem v Praze, bude nezbytné pro bezproblémové zajištění zejména ekonomických a 

personálních procesů spojených s navrženou změnou toto ústředí posílit o 16 služebních míst. 

Zaměstnanci na těchto služebních místech budou zajišťovat agendu ekonomicko-správní, 

převodu majetku a agendu personální. Dopad na státní rozpočet způsobený zvýšením 

rozpočtové položky na platy se předpokládá ve výši cca 14 mil. Kč včetně příslušenství.  

Obsah novely zákona týkající se upřesnění rozsahu mimořádných opatření oproti stávající 

zákonné úpravě nemá bezprostřední faktické dopady na státní rozpočet, ani jiné veřejné 
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rozpočty. Bezprostřední dopady nemá ani zakotvení oprávnění přenést některé činnosti Státní 

hygienické služby související s epidemiologickým šetřením na externí subjekt. V případě 

uzavření takové smlouvy však bude muset být ujednána úhrada nákladů souvisejících 

s výkonem přenesených činností tomuto subjektu. Případnou výši této úhrady však nelze 

předem specifikovat, bude se odvíjet od rozsahu uvedených činností i doby trvání smlouvy. 

 

D. Zhodnocení dopadů na podnikatelské prostředí České republiky, sociálních 

dopadů, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, 

osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a to včetně vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen, a dopadů na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava nepředstavuje bezprostřední dopady na podnikatelské prostředí. 

Nicméně vzhledem k tomu, že umožňuje orgánům ochrany veřejného zdraví přijímat 

mimořádná opatření, nelze vyloučit, že v důsledku jejího přijetí a následné aplikaci může 

dočasně dojít v návaznosti na přijetí některých mimořádných opatření k mírně větší zátěži 

podnikatelů (z hlediska nařízení či naopak zákazu určité činnosti). Některé podnikatelské 

činnosti přitom nebude možné mimořádnými opatřeními zcela zakázat, ale toliko omezit. 

Na druhou stranu, včasným přijetím takových opatření by mělo dojít k zabránění šíření 

epidemie, která by jinak mohla mít daleko zásadnější negativní dopady na podnikatelskou sféru. 

V případě sociálních dopadů platí, že určité zákazy či omezení v důsledku přijatých 

mimořádných opatření jsou vyváženy vyšší ochranou obyvatelstva.  

Dopady vyplývající ze zřízení Státní hygienické služby mohou být z dlouhodobého hlediska 

pro podnikatelské prostřední pozitivní. Důvodem bude zejména předpokládané sjednocení 

výkonu státního zdravotního dozoru ve všech krajích, rovnost správního trestání. Dále se dá 

očekávat, že zaměření a rozložení státního zdravotního dozoru bude v dlouhodobém horizontu 

více reflektovat strukturu a jeho geografické uspořádání v České republice. Dojde i 

k efektivnější komunikaci s dalšími kontrolními orgány, a to na úrovni národní i mezinárodní. 

Z mezinárodního hlediska dojde k naplnění struktury jednotlivých harmonizovaných oblastí 

výkonu státního zdravotního dozoru, jak je v evropském regionu běžné, viz například adaptace 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o dozoru nad trhem 

a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a 

(EU) č. 3052/2011.  

Navrhovaná právní úprava představuje bezprostřední dopady pro stávající zaměstnance a státní 

zaměstnance krajských hygienických stanic zažazených na místech ředitelů krajských 

hygienických stanic a ředitelů sekcí jednotlivých krajských hygienických stanic, tyto místa 

budou bez náhrady zrušena. Nicméně tito zaměstnanci a státní zaměstnanci budou mít možnost 

již před účinností vzniku Státní hygienické služby se přihlásit do výběrových řízení k obsazení 

služebních míst jak ředitele Státní hygienické služby, tak ředitelů sekcí jednotlivých územních 

pracovišť. U všech dalších stávající zaměstnanců a státních zaměstnanců krajských 

hygienických stanic dojde k převodu veškerých práv na Státní hygienickou službu. V období 

druhé poloviny roku 2021 lze očekávat předložení návrhu systemizace ředitelem Státní 

hygienické služby, směřující k další centralizaci některých agend, kdy bude docházet 
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k organizační změně – přovodu jednotek služebních a praocvních míst z jednotlivých územních 

praocvišť do centrály, a to zejména v oblasti personalistiky, IT podpory, ekonomiky a rozpočtu 

a právní podpory. 

Návrh nemá žádné dopady na životní prostředí.  

Navrhovaná právní úprava není v rozporu ve vztahu k zákazu diskriminace a se zákonem 

č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a 

o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějích předpisů. Neobsahuje 

také žádná ustanovení, která by narušovala právo na rovné zacházení a vedla k diskriminaci. 

Navrhovaná právní úprava se nijak nedotýká rovnosti žen a mužů. 

 

E. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Právní úprava byla navržena tak, aby byla v souladu s přímo použitelným nařízení EU – 

nařízením GDPR. To samé platí i pro nově zakládané oprávnění Ministerstva zdravotnictví 

zřídit službu mobilní aplikace pro účely epidemiologického šetření a zpracovávat osobní údaje 

získané jejím prostřednictvím i pro přenos výkonu některých činností souvisejících 

s epidemiologickým šetřením.  

 

F. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA) 

Předložený návrh zákona neobsahuje žádná korupční rizika. Zhodnocení bylo provedeno 

v souladu s Metodikou hodnocení korupčních rizik. 

Z hlediska povahy právní úpravy navrhovaná změna zákona odpovídá kritériím přiměřenosti, 

jednoznačnosti, standardnosti a motivace ke korupci v oblasti ochrany veřejného zdraví. 

Požadavek přiměřenosti mimořádných opatření je upraven již v platném znění zákona tak, že 

je možné je nařídit v nezbytně nutném rozsahu. V případě kritéria jednoznačnosti lze říci, že 

upřesnění právní úpravy poskytuje větší míru právní jistoty a usnadňuje kontrolu nad aplikační 

praxí ze strany orgánů veřejné moci; snižuje tedy reálný prostor pro korupci.  

Kontrolovatelnost rozhodování orgánů ochrany veřejného zdraví o mimořádných opatřeních, 

která se týkají obecně vymezeného okruhu adresátů, zůstává modifikována tím, že se tato 

opatření obecné povahy vydávají bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Odpovědnost 

jednotlivých osob podílejících se na vydání mimořádných opatření není návrhem dotčena. 

Použití opravných prostředků proti rozhodnutí zůstává nastaveno tak, že odvolání proti 

rozhodnutí nemá odkladný účinek, což je odůvodněno zájmem na co nejrychlejší úpravě 

právních poměrů adresátů rozhodnutí. Mimořádné opatření, které je opatřením obecné povahy, 

je nadále možné přezkoumat ve správním soudnictví. 

Transparentnost je dána u mimořádného opatření, které je opatřením obecné povahy, zákonným 

postupem podle ustanovení § 94a zákona, které stanovuje povinnost zveřejnění mimořádného 

opatření na úřední desce příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. Navrhovanou novelou 

rovněž dochází k vypuštění § 85, což dále zvyšuje transparentnost a přezkoumatelnost 

mimořádných opatření, neboť je již nebude možné vydat ve formě právního předpisu krajské 
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hygienické stanice v zásadě přezkoumatelného pouze Ústavním soudem, nýbrž výhradně jako 

opatření obecné povahy, které je a nadále bude přezkoumatelné ve správním soudnictví. 

Významnost korupčních rizik je určena na základě vyhodnocení pravděpodobnosti výskytu 

korupčního jednání a závažnosti jeho důsledků (je-li uskutečněno), a to v jejich vzájemném 

vztahu. Při vydávání mimořádných opatření lze považovat pravděpodobnost výskytu 

korupčního jednání za velice nízkou, avšak závažnost takového jednání za velmi vysokou 

(teoreticky by mohlo nařízené mimořádné opatření účelově vážně poškodit či zvýhodnit některé 

adresáty). Navrhovaná změna zákona tím, že rozsah mimořádných opatření upřesňuje, může 

mít mírně pozitivní dopad na závažnosti důsledků korupčního jednání (které je však vzhledem 

k nastavení systému rozhodování a kontroly vysoce nepravděpodobné). 

Návrh předpisu může pozitivně přispět ke snížení korupčního prostředí tím, že zřízením 

centrální Státní hygienické služby dojde ke zvýšení transparentnosti a předvídatelnosti při 

výkonu státní správy. 

V případě podle § 62a odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví bude pro účely uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o přenesení výkonu některých činností souvisejících 

s epidemiologickým šetřením postupováno podle zákona o zadávání veřejných zakázek.  

 

G. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

V případě sjednocení čtrnácti krajských hygienických stanic se čtrnácti různými způsoby řízení 

do jedné ústřední Státní hygienické služby lze očekávat pozitivní dopad na ochranu veřejného 

zdraví důsledkem jednotného a efektivnějšího výkonu státního zdravotního dozoru a 

epidemiologického šetření, a tím i reálné zvýšení bezpečnosti občanů ČR. Uvedené lze 

předpokládat zejména vzhledem k aktuálním zkušenostem se zvládáním a omezováním šíření 

viru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19. 

Včasné přijetí mimořádných opatření, k němuž návrh zákona orgány ochrany veřejného zdraví 

zmocňuje, může vést k zabránění šíření epidemie. V případě příznivého epidemiologického 

vývoje tak nebude nutné přikročit k vyhlášení nouzového stavu. Díky zabránění šíření epidemie 

mezi příslušníky ozbrojených sil a bezpečnostních sborů bude zachována jejich akceschopnost. 

Dále návrh zákona stanovuje výslovně možnost orgánu ochrany veřejného zdraví požádat 

o součinnost některou ze základních záchranných složek integrovaného záchranného systému 

nebo Armádu ČR, ovšem za podmínky, že je k tomu způsobilá a nebude tím ohrožena její 

činnost.  

 

H. Hodnocení dopadů regulace (RIA) 

Předkladatel dostal pod č.j. 27803/2020-UVCR výjimku z provedení hodnocení dopadů 

regulace (RIA). 

 

I. Postup schvalování ve stavu legislativní nouze 
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Navrhuje se, aby tento návrh zákona byl projednán na půdě obou komor Parlamentu ve stavu 

legislativní nouze podle § 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a podle § 118 

zákona o jednacím řádu Senátu. Důvodem pro vyhlášení stavu legislativní nouze na tento návrh 

je fakt, že bez včasného přijetí této úpravy nebude možné efektivně provést navrhované změny 

(zejména zajistit proces jmenování ústředního ředitele SHS a jím prováděné úkony týkající se 

systemizace SHS). V případě pozdního přijetí tohoto návrhu dojde k ochromení Státní 

hygienické služby už v jejím počátku, což je stav, který je při předvídané druhé vlně epidemie 

onemocnění COVID-19 nežádoucí. Hrozilo by nezvládnutí této druhé vlny epidemie, což by 

mělo za následek značné škody nejen v oblasti ochrany obyvatelstva a veřejného zdraví, ale též 

v oblasti ekonomické. 
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II. Zvláštní část 

K Čl. I, bodům č. 1 až 3, 7, 9, 15 a 16, 20, 27 až 34, 37, 39, 42, 50 až 54, 56, 72, 77, 78, 80 

Novelizační body reflektují zrušení krajských hygienických stanic, včetně hygienické stanice 

hlavního města Prahy, a jejich nahrazení Státní hygienickou službou, popřípadě mohou 

zahrnovat další legislativně technické úpravy spojené s touto změnou. 

 

K Čl. I, bodu č. 4 

Novelizační bod odstraňuje legislativně-technickou chybu v textu ustanovení § 19 odst. 2, kde 

za slovy „stravovacích službách (§23)“ chyběla čárka, což v praxi při výkladu předmětného 

ustanovení působilo problémy. 

K čl. I, body 5 a 6 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/515 o vzájemném uznávání zboží 

uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a o zrušení nařízení 

(ES) č. 764/2008  v čl. 4 odst. 1 výrobce určitého zboží, nebo zboží určitého druhu, které se 

dodává nebo má dodávat na trh v členském státě určení, může vypracovat DOBROVOLNÉ 

prohlášení o uvedení zboží na trh v souladu s právními předpisy pro účely vzájemného uznávání 

(dále jen „prohlášení pro vzájemné uznávání“) s cílem prokázat příslušným orgánům členského 

státu určení, že dané zboží nebo zboží daného druhu je uvedeno v souladu s právními předpisy 

na trh v jiném členském státě. 

 

Navrhovaná právní úprava řeší problematiku výrobků pro děti ve věku do 3 let, které nejsou 

jednotně upraveny evropskou harmonizovanou legislativou. Primárně nesmí být tedy 

legislativa těchto výrobků v rozporu s výše uvedeným nařízením upravujícím právě vzájemné 

uznávání neharmonizovaných výrobků.  

 

Zákonem nelze předpisovat povinné prohlášení, které je nařízením (EU) stanoveno jako 

dobrovolné. Tato povinnost by se tak mohla týkat jen českých subjektů, pro které by to ale 

vytvářelo nerovné podmínky na trhu vůči ostatním členským státům EU a nadměrnou 

administrativní zátěž.  

 

K Čl. I, bodu č. 8 

Navržená úprava reaguje na sloučení dvou dosud existujících Zdravotních ústavů (se sídlem 

v Ústí nad Labem a Ostravě) do jednoho Zdravotního ústavu (se sídlem v Ostravě). 

 

K Čl. I, bodu č. 10 

Novelizační bod nově opravňuje orgány ochrany veřejného zdraví ke sběru osobních údajů pro 

účely ochrany zdraví při práci. Tyto údaje budou sbírány prostřednictvím hygienických registrů 

(Informační systém infekčních nemocí, registr kategorizace prací). Údaje budou využívány pro 

ztotožnění osoby podle referenčních údajů ze základního registru obyvatel, z agendového 

informačního systému evidence obyvatel nebo z agendového informačního systému cizinců. 
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K Čl. I, bodům č. 11 až 13 

Novelizační body zpřesňují sbírané osobní údaje o nové položky, a to datum narození a rodné 

číslo. Zpřesnění umožní ztotožnění osoby podle referenčních údajů ze základního registru 

obyvatel, z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo z agendového 

informačního systému cizinců. 

 

K Čl. I, bod č. 14 

Novelizačním bodem se stanoví možnost zřídit službu mobilní aplikace pro účely 

epidemiologického šetření. Ustanovení tak dává oprávnění ze zákona pro Ministerstvo 

zdravotnictví dále vyvíjet a využívat data z mobilní aplikace e-Rouška, popř. jiné funkcí 

obdobné aplikace. 

Návrh dále obsahuje úpravu spočívající v zapojení ČR (konkrétně aplikace eRouška) do 

systému EFGS, kde je nutné v rámci zapojení do systému zajistit správu a předávání dat z této 

aplikace, a to dat specifikovaných v čl. 1 bodu 5 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. 

Dále se zakládá možnost Státní hygienické službě, potažmo Ministerstvu zdravotnictví, 

v případě potřeby přenést na jiný subjekt výkon činností prováděných v rámci 

epidemiologického šetření, které spočívají ve zjišťování informací důležitých pro 

epidemiologické šetření. Důvodem této úpravy jsou zkušenosti z průběhu stávající epidemie, 

kdy se ukazuje, že činnosti jako tzv. trasování nejsou zvládnutelné při standardní personální 

kapacitě hygienické služby. Z povahy věci se přitom jedná o dočasnou záležitost. Za účelem 

zajištění těchto činností by byla s vybraným subjektem uzavírána veřejnoprávní smlouva. 

Výběr takové osoby bude prováděn postupem podle zákona o zadávání veřejných zakázek. 

Obsahem smlouvy pak musí být ujednání o výši úhrady nákladů souvisejících s výkonem 

přenesených činností a úprava ochrany osobních údajů. Vedle toho se výslovně upravuje, že na 

fyzickou osobu, vykonávající na základě této smlouvy uvedené činnosti, se vztahuje povinnost 

mlčenlivosti.  

 

K Čl. I, bodu č. 17 

Text ustanovení § 69 odst. 1 pod písmeny d), e), f) a h) byl převzat z dosavadního znění beze 

změny (dříve se jednalo o písmena c), e), g) a h)). Z § 69 odst. 1 bylo bez náhrady vypuštěno 

opatření v podobě příkazu k varovnému označení objektů, v nichž došlo k infekčnímu 

onemocnění, a text tohoto označení (dříve písmeno f)). 

  

• K § 69 odst. 1 písm. a) 

Stávající ustanovení rozšiřuje omezení či zákaz i na distribuci uvedených komodit. 
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• K § 69 odst. 1 písm. b) 

Stávající ustanovení § 69 odst. 1 písm. b) zákona je poněkud nepřehledné a obsahuje více 

obsahově nesouvisejících a nesourodých mimořádných opatření. Jako problematické se také 

jeví, že ustanovení se týká jen „skupin fyzických osob podezřelých z nákazy“, přičemž podle § 

2 odst. 7 písm. a) zákona je fyzickou osobou podezřelou z nákazy zdravá fyzická osoba, která 

byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku 

nákazy.  

Šíření infekčních nákaz lze zmírnit až eliminovat sníženou mobilitou obyvatelstva. V písmenu 

b) je zachována pouze úprava mimořádných opatřeních týkajících se omezení pohybu ve vztahu 

k fyzickým osobám, které jsou podezřelé z nákazy. V mimořádném opatření podle § 69 odst. 1 

písm. b) by mělo být dostatečně odůvodněno, proč jsou jeho adresáti považováni za fyzické 

osoby podezřelé z nákazy.  

 

• K § 69 odst. 1 písm. c) 

Šíření infekčního onemocnění lze zmírnit či případně eliminovat sníženou mobilitou 

obyvatelstva. K tomu poslouží především omezení veřejné dopravy nebo stanovení podmínek 

pro její provozování nebo používání. Veřejnou dopravou se rozumí doprava provozovaná za 

předem určených a vyhlášených přepravních a tarifních podmínek a přístupná každému 

zájemci. Do veřejné dopravy patří také taxislužba včetně služby Uber (a dalších obdobných 

služeb nabízejících přepravu). Veřejnou dopravu nebude možné mimořádným opatřením zcela 

zakázat. 

• K § 69 odst. 1 písm. g) 

Stávající ustanovení (§ 69 odst. 1 písm. d) obsahovalo mimořádné opatření, jímž se přikazuje 

vyčlenit lůžka ve zdravotnických zařízeních. To však samo o sobě nestačí, je zapotřebí mít ve 

zdravotnických zařízeních i dostatečné věcné, technické a personální kapacity. 

Infekční onemocnění může mít závažný průběh, vyžadující hospitalizaci spojenou 

s dostatečnou kapacitou běžných i intenzivních lůžek a dostatečným počtem vyčleněného 

zdravotnického personálu. Dále může dojít i k infekci zdravotnického personálu, pak je jistá 

míra reorganizace a centralizace nezbytná, popř. dočasné převedení zaměstnanců na jiné 

pracoviště. V rámci řešení epidemie tedy může dojít k restrukturalizaci zdravotnických 

zařízení, omezení plánovaných, odkladných operačních výkonů, vyčlenění lůžek pro akutní 

péči, vyčlenění zdravotnického personálu a oddělení k péči o nemocné postižené epidemií. 

Potřeba omezení provozu vybraných zdravotnických zařízení a jejich oddělení je klíčovým 

bodem a nezbytnou součástí nemocniční připravenosti na epidemii. Opatření ve zdravotnických 

zařízeních mají bezprostřední prioritu s cílem: 1) zpomalit požadavek na specializovanou 

zdravotní péči, jako jsou lůžka na JIP; 2) chránit rizikové skupiny, 3) chránit zdravotnické 

pracovníky, kteří poskytují péči a 4) minimalizovat vývoz případů do jiných zdravotnických 

zařízení a komunity. Strategický přístup založený na včasném a důsledném uplatňování těchto 

opatření pomůže snížit zátěž a tlak na systém zdravotní péče, zejména na nemocnice. 
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Příkaz k vyčlenění lůžek nebo věcných, technických nebo personálních kapacit ve 

zdravotnických zařízeních je součástí řízení a kontroly každé závažné epidemie, v souladu 

s doporučením Světové zdravotnické organizace.  

 

• K § 69 odst. 1 písm. i) 

Do ustanovení písmene i) je přenesena část mimořádných opatření ze stávajícího písmene b), 

týkající se zákazu nebo omezení provozu zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb, 

zotavovacích akcí, ubytovacích zařízení (tento pojem nahradí pojem „ubytovací podnik“) a 

provozoven stravovacích služeb. Dále dochází k věcné změně, když namísto „škol a školských 

zařízení“ se ustanovení vztahuje na „zařízení pro výchovu a vzdělávání“ a další provozovatele 

uvedené v § 7 odst. 1 zákona.  

Další akce dosud uvedené v dosavadním písmenu § 69 odst. 1 písm. b) zákona (slavnosti, 

divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy) jsou akcemi, které bude 

možné omezit na základě navrhovaného ustanovení písmene n) zákona.  

Uzavření nebo omezení provozu zdravotnických zařízení patří mezi nezbytná protiepidemická 

opatření k ovlivnění prvního článku epidemického procesu, zdroje nákazy. V případě 

mezilidsky přenosné epidemie je nezbytné zdroj nákazy izolovat a zejména léčit. Uzavření nebo 

omezení provozu zařízení sociálních služeb je nezbytným protiepidemickým opatřením 

chránícím rizikovou skupinu populace danou nejen věkem, ale též vysokou kumulací 

chronických neinfekčních onemocnění a jejich faktorů. Potřebné může být také zavést režimová 

opatření chránící nejen klienty těchto zařízení, ale též zachování funkční personální kapacity.  

 

• K § 69 odst. 1 písm. j) 

V platné úpravě absentuje možnost pro omezení výuky nebo jiného provozu vysoké školy nebo 

stanovení podmínek pro výuku nebo jiný provoz vysoké školy. Vzhledem k velké kumulaci 

osob na jednom místě a tím velmi příznivému prostředí pro šíření epidemie se doplňuje možnost 

omezit výuku nebo jiný provoz i u škol vysokých. Na rozdíl od zařízení pro výchovu a vzdělání 

však nebude možné mimořádným opatřením vysoké školy zcela uzavřít. 

 

• K § 69 odst. 1 písm. k) 

Při epidemii je zapotřebí předcházet koncentraci lidí zejména v uzavřeném prostoru, za 

případného stanovení dalších podmínek jejich setrvávání v takovém místě. Jedná se zejména 

o provozovny či obchodní centra. Jejich činnost nebo provoz nebude možné mimořádným 

opatřením zcela zakázat. 

 

• K § 69 odst. 1 písm. l) 
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Při epidemiích může být důležité omezit provoz na místech s velkým nahromaděním osob, při 

kterém je daleko snazší přenos nákazy. To platí obzvláště v případě vyjmenovaných činností 

epidemiologicky závažných. Ty však nebude možné mimořádným opatřením zcela zakázat. 

 

• K § 69 odst. 1 písm. m)  

Stejně tak je nutné mít možnosti omezit provozování přírodních nebo umělých koupališť nebo 

saun. Ani je nebude možné mimořádným opatřením zcela zakázat. 

 

• K § 69 odst. 1 písm. n) 

Zákaz nebo omezení pořádání veřejných nebo soukromých akcí s možností limitace 

maximálního počtu zúčastněných osob během epidemie patří mezi základní protiepidemická 

opatření v přerušení cesty přenosu nákazy v populaci. Největší význam má toto opatření 

u nákaz přenášených vzdušnou cestou nebo přímým kontaktem. Omezení pohybu a 

shromažďování se ukázaly jako efektivní nástroj kontroly epidemie COVID-19, pokud je přijat 

co nejdříve po vypuknutí epidemie. Současně se však výslovně z možnosti zákazu vylučují 

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

veřejných nebo soukromých osob, které se konají na základě zákona; to samé platí 

o shromážděních podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších 

předpisů; takové schůze, zasedání a akce bude možné pouze omezit. 

  

• K § 69 odst. 1 písm. o) 

Návrh změny zákona dále zakotvuje možnost omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních, 

zařízeních sociálních služeb nebo ve věznicích, kdy též hrozí významné riziko z hlediska 

možnosti šíření onemocnění v rámci těchto zařízení. 

 

• K § 69 odst. 1 písm. p) 

Nařízení používání ochranných prostředků a mycích, čistících nebo dezinfekčních prostředků 

je nezbytnou součástí bariérových a plošných opatření k zabránění šíření infekce v případě 

epidemie. Používání těchto prostředků v ohnisku nákazy není možné řešit na individuální bázi, 

ale musí být aplikováno plošně a všem osobám nacházejících se v ohnisku nákazy. V případě 

epidemie respirační nákazy, šířené v populaci pomocí kapének, se potvrdil účinek používání 

ochrany dýchacích cest pomocí roušek. Význam ústních roušek spočívá v kvantitativním 

omezení šíření kapének respiračních sekretů s původci onemocnění od nakažených osob do 

prostředí. Tím se omezuje kontaminace prostředí, jak vzduchu, tak i ploch, na kterých tyto 

kapénky ulpívají. To vede ke snížení rizika nákazy vnímavých osob. Používání ochrany 

dýchacích cest je jedno z důležitých preventivních opatření, které pomáhá omezit šíření 

respiračních onemocnění. Ochrana okolí osoby, která nosí roušku, vede k minimalizaci šíření 

aerosolu a kapek z dýchacích cest při kašlání, kýchání a mluvení. Kapičky větší než 10 µm 

(velké kapky) jsou často generovány kašlem nebo kýcháním a dochází k jejich uvolňování 
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velkou rychlostí (50 m/s při kýchání, 10 m/s při kašli). Díky velikosti a velké rychlosti se tyto 

velké kapky dostávají na daleko větší vzdálenosti než malé kapky. Velké kapky mohou doletět 

až do vzdálenosti více jak 2 m (kašel) a více jak 6 m (kýchání). Samotné dodržování 2 m 

distanční vzdálenosti nemusí zabránit přenosu těchto velkých kapek, které mohou obsahovat 

např. virus. Roušky mohou zabránit šíření těchto velkých kapek. Bariérová opatření (nošení 

roušek a omezení shlukování osob) může zdvojnásobit účinek opatření a vést k oploštění křivky 

pozitivních případů epidemicky se šířící respirační nákazy v populaci.  

Při hromadném výskytu infekčního onemocnění je řada původců přenášená také kontaktem, 

cestou kontaminovaných rukou a povrchů. Řádné mytí rukou během pandemie chřipkového 

kmene H1N1 v roce 2009 snížilo riziko chřipky o 38 % a používání roušky o 47 %. 

Pouhé provádění individuální dezinfekce, např. dezinfekce pouze rukou, může být 

nedostačující a musí být doplněno prováděním plošné dezinfekce odpovídajícími 

dezinfekčními prostředky. Používání dezinfekčních prostředků je při výskytu epidemie 

nezbytné zejména v místech, kde dochází k většímu shlukování osob, jako jsou ubytovací 

prostory, nákupní prostory, prostory škol, kin, divadel, muzeí, vozy hromadné dopravy, kliky 

dveří, madla, nákupní vozíky. Plošná dezinfekce se provádí nejenom u nákaz přenášených 

vzduchem, ale také u alimentárních a fekálně-orálně přenášených nákaz. 

 

• K § 69 odst. 1 písm. q) 

Zakotvuje se mimořádné opatření, jímž by bylo možné uložit osobám poskytujícím zdravotní 

služby nebo pobytové sociální služby poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace z jejich 

činnosti za účelem koordinace protiepidemických opatření. 

 Jedním z nezbytných a důležitých opatření ke kontrole epidemie a plánování dalších postupů 

je provádění analýz klinických a laboratorních dat. Jejich dostupnost a rychlé sdílení na 

centrální úrovni je klíčovým momentem epidemiologických analýz a prognóz. Jedná se 

zejména o informace o volných kapacitách a dostupnosti lůžkové a intenzivní péče ve všech 

lůžkových zdravotnických zařízeních, informace o dostupnosti vybraných diagnostických 

prostředků, speciálních přístrojů pro léčbu pacientů, personálních kapacitách, kapacitách 

laboratorních vyšetření. Dostupnost dat ze všech zdravotnických zařízení umožní efektivní 

využívání nástrojů pro izolaci nemocných osob a karanténu osob podezřelých z nákazy, 

možnost redistribuce sil a prostředků s následnou minimalizací rizika nedostupnosti 

diagnostické a léčebné péče. Získané informace mohou být využity pro plánování a modulaci 

kapacity intenzivní péče pro národní dispečink intenzivní péče, který se vytváří v počátku 

závažných epidemií. 

V případě hromadně se vyskytujících nákaz s komunitním šířením patří vždy mezi ohrožené 

skupiny institucionalizované osoby. Informace od poskytovatelů sociálních služeb, týkající se 

počtu klientů, jejich věkového složení, výskytu zdravotních potíží u klientů, personálních a 

prostorových kapacitách zařízení, přijatých opatření při zvýšeném výskytu nákazy, jsou 

nezbytné pro analýzu a přijetí účinných protiepidemických opatření nejen v daném zařízení, ale 

také v celé populaci. 
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• K § 69 odst. 1 písm. r) 

Doplňuje se dosavadní znění (§ 69 odst. 1 písm. i), které umožňovalo zákaz nebo nařízení další 

určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku. S ohledem na změnu týkající 

se předcházejících písmen je nyní toto ustanovení konkretizováno i na jednání a činnosti 

napomáhající ke snížení rizika onemocnění. 

 

• K § 69 odst. 2 

Zůstává zachováno, že mimořádná opatření podle odstavce 1 nařizuje a rozhoduje o jejich 

ukončení příslušný orgán ochrany veřejného. Nově je doplněno, že je-li mimořádné opatření 

nařizováno jako opatření obecné povahy (§ 94a zákona), v jeho odůvodnění se zohlední aktuální 

epidemiologická situace na základě hodnocení rizik. Rovněž je ponecháno, že odvolání proti 

rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nemá odkladný účinek.  Ustanovení 

o vyžádání si součinnosti Policie České republiky poskytovatelem zdravotních služeb se 

přesouvá do nového § 69a. 

 

 

• K § 69 odst. 3 

Beze změny je zachována povinnost osob podřídit se mimořádnému opatření.  

 

K Čl. I, bodu č. 18 

Nově navržené ustanovení § 69a stanoví povinnost Ministerstvu zdravotnictví uveřejňovat 

informace o šíření epidemie ve strojově čitelném formátu způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. Ustanovení usnadní interpretaci dostupných dat o probíhající epidemii univerzitám, 

nevládním organizacím apod. 

Nově navržené ustanovení § 69b opravňuje orgány ochrany veřejného zdraví vyžádat si 

součinnost složek integrovaného záchranného systému nebo Armády České republiky. 

Obdobná pravomoc se uděluje i poskytovatelům zdravotních služeb, kteří jsou dotčeni 

mimořádným opatřením vydaným podle § 69. 

Složky integrovaného záchranného systému nebo Armády České republiky mohou součinnost 

odmítnout, pokud k takové součinnosti nejsou způsobilí nebo by ohrozili svou činnost. 

 

K Čl. I, bodu č. 19 

Navržená úprava reaguje na sloučení dvou dosud existujících Zdravotních ústavů (se sídlem 

v Ústí nad Labem a Ostravě) do jednoho Zdravotního ústavu (se sídlem v Ostravě). 

 

K Čl. I, bodu č. 21 
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Navržená změna rozšiřuje výčet osobních údajů, které jsou orgány ochrany veřejného zdraví 

oprávněny zpracovávat k tomu, aby mohly řádně plnit úkoly svěřené jim zákonem o ochraně 

veřejného zdraví, a to zejména ve vztahu k boji s infekčními onemocněními. 

 

K Čl. I, bodu č. 22 

Navržená změna reflektuje skutečnost, že v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů, se již nehovoří o citlivých údajích, nýbrž pouze o osobních údajích. Dále pak 

navržená změna rozšiřuje okruh osobních údajů, které mohou orgány ochrany veřejného zdraví 

zpracovávat k tomu, aby mohly lépe a rychleji plnit úkoly svěřené jim zákonem o ochraně 

veřejného zdraví včetně boje s infekčními onemocněními. 

 

K Čl. I, bodu č. 23 

Navrženou změnou dochází k vypuštění nadbytečného textu ustanovení, a to s ohledem na 

skutečnost, že „zvláštním zákonem“ je v současné době přímo použitelné nařízení EU, tedy 

nařízení GDPR. 

 

K Čl. I, bodu č. 24 

Navržená změna reflektuje sloučení dvou dosud existujících Zdravotních ústavů (se sídlem 

v Ústí nad Labem a Ostravě) do jednoho Zdravotního ústavu (se sídlem v Ostravě), a rovněž jí 

s ohledem na nařízení GDPR dochází k vypuštění nadbytečného textu. 

 

K Čl. I, bodu č. 32 

Novelizační bod reflektuje zrušení krajských hygienických stanic, včetně hygienické stanice 

hlavního města Prahy, a jejich nahrazení Státní hygienickou službou a dále se upravuje odkaz 

na příslušné ustanovené v nově upraveném § 69. 

 

K Čl. I, bodu č. 35 

Jedná se jednak o legislativně-technickou změnu a dále o zrušení ustanovení písmene z), kdy 

Ministerstvo zdravotnictví již nadále nebude dotčeným orgánem státní správy ve věci 

posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické infrastruktury. Tato pravomoc bude 

od nabytí účinnosti tohoto zákona v kompetenci Státní hygienické služby, viz novelizační bod 

č. 41 Čl. I. 

 

K Čl. I, bodu č. 36 

Novelizační bod zrušuje kompetence Ministerstva zdravotnictví ve věci vydávání zákazu 

dodávání na trh a používání výrobků, který nesplňuje požadavky harmonizační předpisů Unie 

a může představovat pro lidské zdraví vážně riziko. Tato kompetence bude po nabytí účinnosti 
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tohoto zákona v kompetenci Státní hygienické služby, viz novelizační bod č. 42 Čl. I. Mezi 

hlavní důvody pro tuto změnu patří skutečnost, že Státní hygienická služba bude mít celostátní 

působnost, nikoliv regionální, jako tomu bylo v případě krajských hygienických stanic, a dále 

na skutečnost, že přímo použitelný předpis EU1, připouští toto oprávnění pouze pro orgány 

dozoru. 

 

K Čl. I, bodu 37 

Navržená změna reaguje na výkladové obtíže, kdy nebylo zcela srozumitelné postavení 

hlavního hygienika jednak jako náměstka ministra zdravotnictví, jednak jako samostatného 

orgánu státní správy. Z uvedených důvodů se navrhuje jednoznačně upravit, že hlavní hygienik, 

který je zároveň náměstkem ministra zdravotnictví, jedná za Ministerstvo zdravotnictví ve 

všech věcech týkajících se ochrany a podpory veřejného zdraví, tj. nejen na základě zákona 

č. 258/2000 Sb., ale i dalších právních předpisů, které se ochrany a podpory veřejného zdraví 

přímo týkají. 

 

K Čl. I, bodu 38  

Jedná se jednak o legislativně-technickou změnu a dále o zrušení stávajícího písmene c) 

týkajícího se koordinace orgánů ochrany zdraví ve vztahu k přímo použitelnému předpisu EU 

č. 2017/625. Tato kompetence bude nyní náležet Státní hygienické službě, a to z důvodu, že 

Státní hygienická služba získá celostátní působnost, oproti původní regionální působnosti 

krajských hygienických stanic. 

 

K Čl. I, bodům č. 40 až 41 

Navrženou změnou dochází ke zrušení krajských hygienických stanic a Hygienické stanice 

hlavního města Prahy a ke zřízení Státní hygienické služby s celostátní působností. Tato změna 

dále zakotvuje funkci ústředního ředitele Státní hygienické služby a stanoví, že ústřední ředitel 

je pro státní zaměstnance Státní hygienické služby služebním orgánem podle zákona o státní 

službě. Navržená změna stanoví, že sídlem Státní hygienické služby je Praha. Dále ponechává 

možnost (jako tomu bylo u krajských hygienických stanic) zřizovat územní pracoviště Státní 

hygienické služby, a to vždy po předchozím souhlasu hlavního hygienika, který ve věcech 

ochrany a podpory veřejného zdraví jedná jménem Ministerstva zdravotnictví.  

 

K Čl. I, bodu č. 43 

Zrušením krajských hygienických stanic a převedením jejich kompetencí na Státní hygienickou 

službu s celostátní působností se převádí stávající kompetence Ministerstva zdravotnictví na 

 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o dozoru nad trhem a souladu 

výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011 
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Státní hygienickou službu v těch případech, kdy Ministerstvo zdravotnictví původně 

zastřešovalo ty oblasti, které přesahovaly působnost jednoho kraje. 

V tomto případě dochází k převedení kompetencí dotčeného orgánu při posuzování zralosti 

projektů společného zájmu energetické infrastruktury. 

 

K Čl. I, bodu č. 44 

Novelizační bod zpřehledňuje a zpřesňuje stávající právní úpravu při nařizování mimořádných 

opatření a dále z důvodu, že oprávnění vydávat mimořádná opatření v oblasti nebezpečných 

výrobků je nyní navrhováno jen pro Státní hygienickou službu, viz novelizační bod č. 36 Čl. I. 

 

K Čl. I, bodu č. 45 

Navržená změna reflektuje rozšíření a upřesnění výčtu mimořádných opatření upravených § 69 

odstavcem 1, přičemž v této souvislosti bylo nutné odpovídajícím způsobem upravit odkazy na 

toto ustanovení. 

 

K Čl. I, bodu č. 46 

Novelizační bod souvisí s přesunem kompetencí vyhlašovat mimořádná opatření pro 

nebezpečné výrobky (viz novelizační body č. 36 a 42 Čl. I). Podle navrženého ustanovení bude 

Státní hygienická služba oznamovat výskyt nebezpečných výrobků na své úřední desce 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Dále se navrhuje, aby Státní hygienická služba s celostátní působností byla nyní dotčeným 

orgánem státní správy k politice územního rozvoje a územnímu rozvojovému plánu z hlediska 

ochrany veřejného zdraví. 

 

K Čl. I, bodu č. 47 

Navržená úprava zakotvuje informační povinnost, kterou má Státní hygienická služba 

vůči Ministerstvu zdravotnictví ve vztahu k hromadnému výskytu infekčních onemocnění a 

dále ke všem opatřením obecné povahy vydaným podle § 82 odst. 1 písm. m) zákona 

č. 258/2000 Sb. (k tomu viz i novelizační bod č. 16 Čl. I). 

 

K Čl. I, bodu č. 48 

Jedná se o legislativně-technickou změnu, kdy se nahrazuje chybný odkaz na odstavec 2 

písmeno y) správným odkazem na odstavec 2 písmeno x). Rovněž je reflektován zánik 

krajských hygienických stanic a vznik Státní hygienické služby. 

 

K Čl. I, bodu č. 49 
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S ohledem na skutečnost, že Státní hygienická služba bude mít celostátní působnost, je vhodné 

převést stávající kompetence Ministerstva zdravotnictví ohledně vyhlašování mimořádných 

opatření týkajících se nebezpečných výrobků. Změna reflektuje na skutečnost, že Státní 

hygienická služba bude schopná metodicky zajistit shodný výkon dozoru nad trhem v rámci 

celé České republiky a zároveň tato změna povede ke snížení administrativní náročnosti při 

vyhlašování takových opatření. Návrh dále na reaguje na skutečnost, že přímo použitelný 

předpis EU1) připouští toto oprávnění pouze pro orgány dozoru. 

 

K Čl. I, bodu č. 55  

Novelizační bod umožňuje, aby přímo řízené organizace Ministerstva obrany byly dozorovány 

namísto Státní hygienickou službou přímo orgány ochrany veřejného zdraví Ministerstva 

obrany. 

 

K Čl. I, bodu č. 57 

Novelizačním bodem dochází k vypuštění § 85. Důvodem je v prvé řadě odstranění duplicity, 

kdy mimořádné opatření, které se mělo týkat obecně vymezeného okruhu adresátů, bylo možné 

vydat jednak jako právní předpis – nařízení Krajské hygienické stanice, čímž byla KHS de facto 

postavena na roveň vládě ČR, jednak jako opatření obecné povahy podle § 94a. Navíc toto 

oprávnění měly pouze krajské hygienické stanice, a nikoli i Ministerstvo zdravotnictví jako jim 

nadřízený správní orgán, což fakticky způsobovalo nerovnováhu v systému nadřízenosti a 

podřízenosti. Zároveň touto změnou dojde ke zvýšení transparentnosti a přezkoumatelnosti 

mimořádných opatření, neboť je již nebude možné vydat ve formě právního předpisu v zásadě 

přezkoumatelného pouze Ústavním soudem. Po novelizaci bude možné vydat takové 

mimořádné opatření pouze formou opatření obecné povahy, které je a nadále bude 

přezkoumatelné ve správním soudnictví.  

 

K Čl. I, bodům č. 58-65 

Novelizační body slučují dva dosud existující Zdravotní ústavy se sídlem v Ústí nad Labem a 

Ostravě do jednoho Zdravotního ústavu se sídlem Ostravě. Tato změna přirozeně reaguje na 

vznik Státní hygienické služby jako správního orgánu s celostátní působností, a to zejména 

vzhledem k nutnosti efektivního nastavení jednotné podpory státního zdravotního dozoru na 

území ČR, což by při existenci dvou zdravotních ústavů nebylo reálně dosažitelné. 

 

K Čl. I, bodu č. 66 

Jedná se o legislativně-technickou změnu napravující chybu vzniklou při poslední novelizaci 

zákona. 

 

K Čl. I, bodu č. 67  
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Novelizační bod reaguje na zrušení § 85 (viz novelizační bod č. 55, Čl. I). 

 

K Čl. I, bodu č. 68 

Novelizační bod reaguje přesun kompetencí z Ministerstva zdravotnictví na Státní hygienickou 

službu (viz novelizační bod č. 47, Čl. I). 

 

K Čl. I, bodům č. 69-71 

Novelizační bod reaguje na zrušení § 85 (viz novelizační bod č. 55, Čl. I), s čímž souvisí nutnost 

odpovídajícím způsobem přeznačit odkazy uvedené v § 92n odstavci 3 písmenech a) až c). 

 

K Čl. I, bodu č. 73 

Vzhledem ke skutečnosti, že Státní hygienická služba bude mít působnost pro celé území ČR, 

není třeba se zabývat otázkou místní příslušnosti. 

 

K Čl. I, bodu č. 74 

Novelizační bod reaguje na zrušení krajských hygienických stanic a vznik Státní hygienické 

služby a stanoví postup, jakým bude Státní hygienická služba monitorovací kalendář vydávat, 

zveřejňovat a projednávat. 

 

K Čl. I, bodu č. 75 

Doplňuje se povinnost orgánů ochrany veřejného zdraví zveřejnit vydaná opatření obecné 

povahy způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. zejména na svých internetových stránkách.  

 

K Čl. I, bodu č. 76 

Tento novelizační bod reaguje na zrušení krajských hygienických stanic a vznik Státní 

hygienické služby. 

 

K Čl. I, bodu č. 79 

Vzhledem ke skutečnosti, že Státní hygienická služba bude mít působnost pro celé území ČR, 

není třeba se zabývat otázkou místní příslušnosti. 

 

K Čl. I, bodu č. 81 

Vzhledem ke zrušení jednotlivých Krajských hygienických není třeba stanovovat jejich správní 

obvody. 
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K Čl. II bodům 1-9 

Vzhledem ke zrušení stávajících Krajských hygienických stanic a Hygienické stanice hlavního 

města Prahy, resp. jejich faktickému sloučení do Státní hygienické služby s celostátní 

působností, je nutné zajistit fungování hygienické služby. Uvedené se týká všech zaměstnanců 

Krajských hygienických stanic a Hygienické stanice hlavního města Prahy od úrovně ředitel 

odboru níž, a to jak těch, kteří jsou ve služebním poměru podle zákona o státní službě, tak těch, 

kteří jsou zaměstnáni na základě pracovní smlouvy podle zákoníku práce. Dále je třeba zajistit, 

aby Státní hygienická služba byla oprávněna nakládat s majetkem, s nímž v současné době 

mohou nakládat Krajské hygienické stanice a Hygienická stanice hlavního města Prahy. 

Rovněž je třeba zajistit, aby Státní hygienická služba jako nástupnická organizace byla 

oprávněna vést či vystupovat ve všech dosud neskončených řízeních, které vedly Krajské 

hygienické stanice a Hygienická stanice hlavního města Prahy nebo v nichž byly účastníky. 

Totéž se týká i všech ostatních právních vztahů a jejich vypořádání. 

 

 

 

K Čl. II bodům 10-15 

Vzhledem ke sloučení dvou dosud existujících Zdravotních ústavů (se sídly v Ústí nad Labem 

a Ostravě) do jednoho Zdravotního ústavu (se sídlem v Ostravě) je nutné zajistit jejich další 

bezproblémové fungování. Uvedené se týká jak pracovněprávních vztahů, které má Zdravotní 

ústav se sídlem v Ústí nad Labem, tak i dalších právních vztahů, soudních, správních a jiných 

řízení, v nichž jako jedna ze stran vystupuje Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. Ve 

všech těchto věcech bude nadále vystupovat Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě jako 

nástupnická organizace. Dále je třeba zajistit, aby Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě jako byl 

oprávněn nakládat s majetkem, s nímž v současné době mohl nakládat Zdravotní ústav se 

sídlem v Ústí nad Labem. 

 

K části druhé až sedmnácté a devatenácté a dvacáté první 

Novelizace reflektuje zrušení krajských hygienických stanic a zřízení Státní hygienické služby 

s celostátní působností. Jedná se o legislativně-technické změny bez faktického dopadu do 

věcné podstaty těchto právních předpisů. Navržená změna zákona o elektronických komunikací 

reaguje na potřebu efektivního trasování kontaktů osoby prokazatelně nakažené infekčním 

onemocněním. Operátorům se zavádí povinnost poskytnout lokalizační údaje takové osoby 

Státní hygienické službě. Operátor je zároveň povinen dotčenou mobilní stanici (jejího držitele) 

neprodleně o této skutečnosti informovat. 

 

K části osmnácté (změna zákona o zdravotních službách) 

Kromě terminologické (body 1–3) změny související se změnou struktury hygienické služby 

dochází i k dalším změnám. 
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K bodům 4 a 9 

Obzvláště zkušenosti posledních měsíců při řešení epidemie onemocnění COVID 19 ukázaly 

nezbytnost existence údajů o obsazenosti lůžek především akutní péče. Existující statistické 

údaje v národních zdravotnických registrech zcela jednoznačně nejsou dostatečnou platformou 

pro zajištění efektivity zdravotnictví a jeho udržitelnost i kvalitní a bezpečné poskytování 

zdravotních služeb do budoucna, a to včetně efektivního řešení pandemií infekčních 

onemocnění. 

Stěžejní funkcionalitou je zadávání volných kapacit lůžek v jednotlivých nemocnicích. Budou 

tak k dispozici okamžité informace o aktuálních kapacitách lůžkové péče v celé ČR, přičemž 

tento systém zajišťuje: 

• zadávání změn volných kapacit nemocnic v reálném čase, resp. s minimálním 

zpožděním, 

• aktuální zpravodajství nad obsazeností a dostupností lůžek v reálném čase, 

• přehledný reporting ohledně situace v jednotlivých zdravotnických zařízeních a podklad 

pro rychlé rozhodování zejména krizového managementu. 

 

K bodům 5 a 6 

Vzhledem k tomu, že obsazenost lůžek a jejich vybavení bude využíváno primárně pouze pro 

oprávněné osoby v rámci resortu zdravotnictví, je nezbytné, aby tyto údaje nebyly veřejně 

dostupné. Naopak je nezbytností, aby údaje z Národního registru poskytovatelů byly dostupné 

pro širší okruh oprávněných osob v rámci resortu zdravotnictví či resortu práce a sociálních 

věcí (pracovní neschopnost) k plnění úkolů podle jiných právních předpisů. 

 

K bodu 7 

Doplňují se údaje, které jsou pro vedení Národního registru zdravotnických pracovníků 

potřebné. Pro účely efektivního sledování a validace personálních kapacit ve zdravotnictví je 

nutné sledovat údaje, uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených 

zdravotních služeb uzavřené podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o 

změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Budou tak k 

dispozici validované informace o personálních kapacitách v resortu zdravotnictví. 

 

K bodu 8 

Pro účely sledování kvality hrazených zdravotních služeb a k plnění účelu Národního 

zdravotnického informačního systému podle § 70 a též zdravotnických registrů podle § 73 odst. 

1 se stanoví konkrétní „typ“ hrazených zdravotních služeb, a to laboratorní vyšetření, jejichž 

výsledky budou ze strany poskytovatelů zdravotních služeb, a to laboratoří, vkládány do 

Národního registru hrazených služeb.  Předávání údajů podle uvedeného ustanovení bude 

realizováno převážně automatizovaně a je velkým přínosem z pohledu praktického zavedení 

automatizovaných služeb elektronického zdravotnictví využitelného všemi oprávněnými 

osobami do Národního registru hrazených zdravotních služeb nahlížejícími. Účelem sběru 

těchto údajů je vyhodnocení zejména biochemických a hematologických vyšetření s cílem 

vyhodnocení průběhu onemocnění a jeho léčby ve vazbě na úhrady poskytovaných zdravotních 

služeb v systému veřejného zdravotního pojištění. 
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K účinnosti 

Navrhuje se, aby změny nabyly účinnosti, pokud možno co nejdříve, a to s ohledem na 

požadavky plynoucí ze zákona o státní službě (stran potřeby provedení včasné systemizace) 

a zákona o Sbírce zákonů. Z výše uvedeného proto platí, že je navrhována účinnost k 1. lednu 

2021 pro ustanovení, která jsou nezbytná pro zvýšení efektivity stávajících nástrojů boje 

s onemocněním COVID-19 (epidemiologické šetření etc.) a úprava související se vznikem 

Státní hygienické služby je pak navrhována s účinností od 1. července 2021 s tím, aby byl 

vytvořen dostatečný prostor na přípravu první systemizace a plynulý přechod na novou 

strukturu. 
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