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205
ZÁKON
ze dne 21. dubna 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

hluku ve venkovním prostředí“ vkládají slova „ , ve
znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/1010“.
2. Poznámka pod čarou č. 62 zní:

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. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se za slova
„Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/
/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení

„62) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července
1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném
celním sazebníku.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/
/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné
zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se
Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 851/
/2004 ze dne 21. dubna 2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/
/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/
/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech
určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/
/590/EHS a 89/109/EHS, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/
/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/
/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek, o zřízení
Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/
/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/
/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/105/ES
a 2000/21/ES, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/
/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování
a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/
/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/
/2006, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011
o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk
s potravinami.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 321/2011 ze dne
1. dubna 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 10/
/2011, pokud jde o omezení používání bisfenolu A
v plastových kojeneckých láhvích.
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Nařízení Komise (EU) č. 284/2011 ze dne 22. března
2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky a podrobné
postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného
z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong.
Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března
2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů
určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES)
č. 2023/2006.
Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 ze dne 22. prosince
2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty
určené pro styk s potravinami.
Nařízení Komise (ES) č. 1895/2005 ze dne 18. listopadu
2005 o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/
/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se
uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení
(EHS) č. 339/93.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625
ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných
úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek
zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin,
o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES)
č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014,
(EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES)
č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/
/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/
/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic
Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/
/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí
Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách).“.

3. V § 3 odst. 3 větě poslední se slova „a jde
o stavbu, v níž je teplá voda dodávána veřejnosti“
zrušují a slova „podle § 4 odst. 5“ se nahrazují slovy
„podle § 4 odst. 4“.
4. V § 4 odst. 4 větě páté se slova „stavbu, v níž
se voda dodává veřejnosti“ nahrazují slovy „veřejný
objekt podle § 3 odst. 2 písm. d)“.
5. V § 6a odst. 3 písm. d) se za slovo „odpadů“
vkládají slova „ , mnohobuněčných organismů“.
6. V § 6a odst. 6 se za slova „ukazatelů jakosti
vody v přírodním koupališti,“ vkládají slova „pravidla sledování a způsob hodnocení mnohobuněčných
organismů v přírodním koupališti,“.
7. V § 7 odst. 1 větě druhé se za slova „odbor-
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nému vzdělávání“ vkládají slova „dětí a mladistvých“.
8. V § 7a větách první a druhé se slova „ , žáků
a studentů“ nahrazují slovy „ve věku do ukončení
povinné školní docházky“.
9. Nadpis § 8 zní: „Škola v přírodě a zotavovací akce“.
10. V § 8 se na konci odstavce 1 doplňují věty
„Zotavovací akce se může skládat z více běhů. Pro
účely účasti na zotavovací akci se za dítě ve věku do
15 let považuje i dítě, které v kalendářním roce, kdy
je zotavovací akce pořádána, dovrší věk 15 let. Školou v přírodě se pro účely tohoto zákona rozumí
zotavovací pobyt bez přerušení vzdělávání dětí mateřské školy nebo žáků základní školy, který organizuje mateřská nebo základní škola.“.
11. V § 8 odst. 3 úvodní části ustanovení se za
slovo ,,osoba“ vkládají slova ,,nebo škola, která vysílá děti na školu v přírodě na dobu delší než 5 dnů,“
a za slova „zotavovací akce“ se vkládají slova „nebo
školy v přírodě“.
12. V § 8 odst. 3 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „ , a to s uvedením adresy nebo názvu
katastrálního území a zeměpisných souřadnic“.
13. V § 8 odst. 3 písmeno b) zní:
„b) počet zúčastněných dětí; jedná-li se o zotavovací
akci, počet dětí zúčastněných v každém běhu
s uvedením data jeho zahájení a ukončení,“.
14. V § 8 odst. 3 písm. c) se slovo „a“ nahrazuje
čárkou.
15. V § 8 odst. 3 písmeno d) zní:
„d) způsob zajištění stravování účastníků a“.
16. V § 8 odst. 3 se na konci odstavce doplňuje
písmeno e), které zní:
„e) jméno a příjmení odpovědné osoby přítomné na
škole v přírodě nebo zotavovací akci, a to pro
každý běh zotavovací akce, a telefonní číslo na
ni.“.
17. V § 8 odst. 4 větě první se za slovo ,,osoba“
vkládají slova ,,nebo škola, která vysílá děti na školu
v přírodě na dobu delší než 5 dnů,“.
18. V § 9 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slova ,,v přírodě“ vkládají slova ,,na dobu delší než
5 dnů“.
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19. V § 9 odst. 1 písm. a) se slova „a podrobilo
se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci“ zrušují.
20. V § 9 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „a podrobilo se stanoveným pravidelným
očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze
imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro
kontraindikaci.“.
21. V § 9 odst. 3 větě první se za slova v přírodě“ vkládají slova „na dobu delší než 5 dnů“.
22. V § 9 odst. 3 se za větu první vkládá věta
„Nemá-li dítě registrujícího poskytovatele, vydává
posudek poskytovatel v oboru praktické lékařství
pro děti a dorost.“.
23. V § 9 odst. 3 větě třetí se slovo „Tento“
nahrazuje slovy „V případě zotavovací akce tento“.
24. V § 9 odst. 3 větě třetí se slovo „trvalou“
zrušuje.
25. V § 9 se odstavec 4 zrušuje.
26. V § 10 odst. 2 se za větu první vkládá věta
„Nemá-li osoba registrujícího poskytovatele, vydává
posudek poskytovatel v oboru všeobecné praktické
lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.“.
27. V § 11 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slova „v přírodě“ vkládají slova ,,na dobu delší než
5 dnů“.
28. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „oboru všeobecné lékařství nebo“ nahrazují slovy „studijního
programu v oblasti vzdělávání Všeobecné lékařství a“.
29. Na konci nadpisu § 12 se doplňují slova
„a škola v přírodě na kratší dobu“.
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mažďování většího počtu osob“ se nahrazují slovy
„staveb se shromažďovacím prostorem93)“.
Poznámky pod čarou č. 92 a 93 znějí:
„92) Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
93

) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, ve znění pozdějších předpisů.“.

32. V § 19 odst. 1 se slova „uvádění potravin do
oběhu18),“ nahrazují slovy „zpracování potravin18),
uvádění potravin na trh18),“.
Poznámka pod čarou č. 18 zní:
„18) Čl. 3 body 2, 8 a 16 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 178/2002, v platném znění.“.

33. V § 19 odst. 2 větě první se slova „nebo
při uvádění potravin do oběhu18)“ nahrazují slovy
„ , zpracování potravin18) nebo při uvádění potravin
na trh18)“.
34. V § 21 odst. 3 větě první se za slova „rekondiční služby“ vkládá slovo „ , solárium“.
35. V § 21a větě třetí se slova „a teplotu vnitřního vzduchu“ zrušují a slova „v ubytovacích jednotkách“ se nahrazují slovy „ve stavbách ubytovacích zařízení“.
36. V § 23 odstavec 1 včetně poznámky pod
čarou č. 94 zní:
„(1) Stravovací službou je činnost provozovatele potravinářského podniku88), která souvisí s jakoukoli fází výroby, přípravy, skladování, distribuce
a uvedení pokrmů na trh za účelem jejich podávání
v rámci zařízení společného stravování94).
94

) Čl. 2 odst. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1169/2011, v platném znění.“.

30. V § 12 se za slova „§ 8 odst. 1“ vkládají
slova „věta první“ a na konci ustanovení se doplňuje
věta ,,Škola, která vysílá děti na školu v přírodě na
dobu 5 dnů nebo kratší, musí zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení a zásobování akce pitnou vodou v rozsahu stanoveném prováděcím právním
předpisem pro zotavovací akce.“.

37. V § 24 odst. 1 písm. b) se za slovo „předpisem“ vkládají slova „a přímo použitelnými předpisy Evropské unie“ a slova „do oběhu“ se nahrazují
slovy „na trh“.

31. V § 13 odst. 1 větě první se za slovo „vzdělávání,“ vkládají slova „provozoven živností podle
§ 7 odst. 1, staveb, v nichž je poskytována služba
péče o dítě v dětské skupině92),“ a slova „pro shro-

„e) v případě, že požadavky nebo podmínky skladování podle písmene a) nejsou stanoveny, dodržovat požadavky a podmínky skladování stanovené provozovatelem potravinářského pod-

38. V § 24 odst. 1 písmeno e) zní:
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niku, který látku, surovinu, polotovar nebo potravinu vyrobil.“.
Poznámka pod čarou č. 27 se zrušuje.
39. V § 26 odstavec 4 zní:
„(4) Hygienické požadavky uvedené v odstavcích 1 až 3 se nevztahují na předměty běžného užívání uvedené v § 25 písm. c) nabízené jako použité.“.
40. V § 26 se doplňují odstavce 5 až 7, které
včetně poznámek pod čarou č. 95 a 96 znějí:
„(5) Výrobce a dovozce materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami je povinen
písemně oznámit zahájení, změnu nebo ukončení
výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami do 7 dnů ode dne, kdy
tyto skutečnosti nastaly, příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Podnikající fyzická osoba
v oznámení uvede jméno a příjmení nebo obchodní
firmu, sídlo a adresu provozovny, zda vyrábí nebo
dováží materiály nebo předměty určené pro styk
s potravinami, identifikační číslo nebo registrační
číslo u zahraniční osoby. Právnická osoba v oznámení uvede obchodní firmu nebo název, sídlo,
právní formu, adresu provozovny, zda vyrábí nebo
dováží materiály nebo předměty určené pro styk
s potravinami, identifikační číslo nebo registrační
číslo u zahraniční osoby.
(6) Povinnost stanovená v odstavci 5 se obdobně vztahuje na provozovatele potravinářského
podniku95) používajícího ve svém potravinářském
podniku96) materiály nebo předměty určené pro styk
s potravinami, které vyrobil nebo dovezl.
(7) Na provozovatele potravinářského podniku
používajícího ve svém potravinářském podniku materiály nebo předměty určené pro styk s potravinami,
které vyrobil, se vztahují obdobně požadavky stanovené v odstavci 1 písm. a) a b). Na provozovatele
potravinářského podniku používajícího ve svém potravinářském podniku materiály nebo předměty
určené pro styk s potravinami, které dovezl, se vztahují obdobně požadavky stanovené v odstavci 1
písm. a) a b) a v odstavci 2.
95

) Čl. 3 bod 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 178/2002, v platném znění.

96

) Čl. 3 bod 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 178/2002, v platném znění.“.
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41. V § 30 odst. 1 větě první se slova „jiné zařízení nebo pozemek“ zrušují.
42. V § 30 odst. 3 větě třetí se slova „zařízení
pro výchovu a vzdělávání“ nahrazují slovy „pro
předškolní a školní výchovu a vzdělávání“.
43. V § 37 odst. 3 závěrečná část ustanovení
zní:
„a připojí k žádosti protokoly o měření nebo vyšetření faktorů pracovních podmínek podle § 38
odst. 1 nebo protokol o odborném hodnocení podle
§ 38 odst. 2, pokud bylo toto hodnocení provedeno.“.
44. V § 37 odstavec 4 zní:
„(4) Zaměstnavatel je povinen neprodleně
oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného
zdraví práce, které zařadil do druhé kategorie, a předložit údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) až d), f) a g)
a dále protokoly o měření nebo vyšetření rizikových
faktorů pracovních podmínek provedeném podle
§ 38 odst. 1 nebo protokol o odborném hodnocení
podle § 38 odst. 2, pokud bylo toto hodnocení provedeno.“.
45. V § 38 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které včetně
poznámky pod čarou č. 97 znějí:
„(2) Pro rizikové faktory fyzická zátěž nebo
pracovní poloha97) může zaměstnavatel zařadit práce
do druhé kategorie též na základě odborného hodnocení provedeného držitelem autorizace k vyšetření
v oboru fyziologie práce podle § 83a odst. 1 písm. i).
Protokol o odborném hodnocení musí obsahovat
údaje o charakteru práce, místu výkonu práce, době
výkonu práce, směnnosti, informace o manipulovaném materiálu, režimu práce, přestávkách na jídlo
a oddech v průběhu konání práce, používaném nářadí, pohlaví zaměstnanců a jejich rotaci na jednotlivých pracovních pozicích a fotodokumentaci vztahující se k pracovnímu prostředí, pokud byla pořízena. Věta první se nevztahuje na vyřazení práce z rizikových prací pro rizikové faktory fyzická zátěž
nebo pracovní poloha.
(3) V případě, že se pro rizikový faktor fyzická
zátěž nebo pracovní poloha vyskytne u zaměstnavatele nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, je zaměstnavatel povinen do 6 měsíců ode dne
uznání nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí
z povolání předložit příslušnému orgánu ochrany
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veřejného zdraví pro práci, při níž vznikla nemoc
z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, protokol o měření uvedeného rizikového faktoru provedeném podle odstavce 1.

97

) Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky
pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických
expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem
a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů.“.

46. V § 39 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větami „Poskytovatel pracovnělékařských služeb je
povinen sdělit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví na jeho žádost výsledky biologických
expozičních testů. Poskytovatel pracovnělékařských
služeb je povinen dodržet mlčenlivost o výsledcích
testů jednotlivých zaměstnanců.“.
47. Za § 40 se vkládá nový § 40a, který zní:
„§ 40a
(1) Povinnosti podle § 37 až 39 plní v případě
dočasného přidělení zaměstnance agentury práce
k uživateli podle zákona o zaměstnanosti tento uživatel. Uživatel uvedený ve větě první současně s uzavřením dohody o dočasném přidělení zaměstnance
agentury práce k výkonu práce u uživatele uzavřené
podle zákoníku práce předá agentuře práce pro účely
zajištění pracovnělékařských služeb agenturou práce
informace o kategorii práce dočasně přiděleného zaměstnance a zařazení práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů. Pokud není práce dosud do kategorie zařazena, sdělí mu výsledky hodnocení rizik podle zvláštního právního předpisu,
a není-li hodnocení rizik dosud provedeno, pak
údaje o rizikových faktorech pracovních podmínek
ve vztahu k práci, k níž má být zaměstnanec agentury práce dočasně přidělen, a dále míru předpokládané expozice rizikovým faktorům pracovních podmínek zhodnocené po projednání s poskytovatelem
pracovnělékařských služeb.
(2) Po skončení dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele
uvedeného v odstavci 1 větě první uživatel předá
agentuře práce evidenci podle § 40. Agentura práce
je povinna tuto evidenci uchovávat po dobu stanovenou v § 40.“.
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48. V § 41 odst. 1 se za slova „dojde ke změně“
vkládají slova „ohlášených údajů nebo změně“.
49. V § 44a odst. 2 se slova „standardními větami označujícími specifickou rizikovost a nebezpečnost a standardními pokyny pro bezpečné zacházení
podle chemického zákona35a) a přímo použitelných
předpisů Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích78)“ nahrazují slovy „standardními
větami o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování
a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/
/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES)
č. 1907/2006, v platném znění (dále jen „nařízení
(ES) č. 1272/2008“)“.
50. V § 44a odstavce 3 až 5 znějí:
„(3) Nikdo nesmí nabízet, darovat, prodávat
ani jinak dodat, přenechat nebo obstarat jiným osobám, než jsou osoby právnické nebo podnikající fyzické osoby, nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi, které mají přiřazenu třídu a kategorii
nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
(4) Nikdo nesmí nabízet, darovat, prodávat ani
jinak dodat, přenechat nebo obstarat pro fyzickou
osobu mladší 18 let nebo osobu, jejíž svéprávnost
byla soudem omezena, nebezpečné chemické látky
nebo chemické směsi, které mají přiřazenu třídu
nebo třídy a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti
akutní toxicita kategorie 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované
expozici kategorie 1 podle nařízení (ES) č. 1272/
/2008, nebo chemické látky nebo chemické směsi,
které mají přiřazenu třídu a kategorie nebezpečnosti
žíravost kategorie 1 se standardní větou H314 podle
nařízení (ES) č. 1272/2008.
(5) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmějí prodávat v prodejních automatech a do
přinesených nádob nebezpečné chemické látky nebo
chemické směsi, které mají přiřazenu třídu nebo
třídy a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti
akutní toxicita kategorie 1, 2 nebo 3 nebo toxicita
pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo
opakované expozici kategorie 1, nebo nebezpečné
chemické látky nebo chemické směsi, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314
podle nařízení (ES) č. 1272/2008.“.
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51. V § 44a odst. 6 se věta první nahrazuje větou „Právnické osoby a podnikající fyzické osoby
smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami
nebo chemickými směsmi, které mají přiřazenu třídu
nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2
podle nařízení (ES) č. 1272/2008, jen tehdy, jestliže
nakládání s nimi mají zabezpečeno fyzickou osobou
odborně způsobilou podle § 44b odst. 1, nestanoví-li
zvláštní právní předpis jinak20).“.
52. V § 44a odstavec 7 zní:
„(7) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny skladovat nebezpečné chemické
látky nebo chemické směsi, které mají přiřazenu
třídu nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo
2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008, v prostorách,
které jsou uzamykatelné a zabezpečené proti vloupání a vstupu nepovolaných osob. Při skladování
musí být vyloučena záměna a vzájemné škodlivé působení uskladněných chemických látek a chemických
směsí a zabráněno jejich pronikání do životního prostředí a ohrožení zdraví fyzických osob.“.
53. V § 44a se odstavec 8 zrušuje.
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.
54. V § 44a odst. 8 se věta první nahrazuje větou „Právnické osoby a podnikající fyzické osoby,
které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami
nebo chemickými směsmi, které mají přiřazenu třídu
nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008, jsou povinny vést
evidenci těchto chemických látek a chemických
směsí.“ a ve větě druhé se slova „a jméno a příjmení osoby (název nebo firmu), které“ nahrazují slovy
„ , jméno a příjmení osoby a označení útvaru subjektu, pro který“.
55. V § 44b odstavec 1 zní:
„(1) Za fyzické osoby odborně způsobilé pro
nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo
chemickými směsmi, které mají přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle
nařízení (ES) č. 1272/2008, se považují
a) absolventi vysokých škol, kteří získali vysokoškolské vzdělání
1. v magisterském studijním programu v oblasti
vzdělávání Všeobecné lékařství a zubní lékařství, Farmacie nebo v oblasti vzdělávání Veterinární lékařství, veterinární hygiena nebo
v oblasti vzdělávání Zdravotnické obory se
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zaměřením na přípravu odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví
nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které
bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,
2. v oblasti vzdělávání Chemie nebo obdobné
vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno
studiem na vysoké škole nezařazeným do
oblasti vzdělávání,
3. v oblasti vzdělávání Učitelství se zaměřením
na chemii nebo obdobné vysokoškolské
vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,
4. a mají osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání se zaměřením na toxikologii35f), nebo
5. v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Biologie, ekologie a životní
prostředí se zaměřením na rostlinolékařství
a ochranu rostlin, obdobné vysokoškolské
vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání, nebo absolvovali program celoživotního vzdělávání se zaměřením na rostlinolékařství a ochranu rostlin35g),
b) fyzické osoby, které mají jiné vzdělání, než je
uvedeno v písmeni a), a které se úspěšně podrobily zkoušce odborné způsobilosti a mají
osvědčení podle odstavce 4 o odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, které mají
přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní toxicita
kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES)
č. 1272/2008.“.
56. V § 44b odst. 2 větě první se slova „klasifikovanými jako vysoce toxické (dále jen „zkušební
místo“)“ nahrazují slovy „ , které mají přiřazenu
třídu nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008,“.
57. V § 44b odst. 4 větě první se slova „klasifikovanými jako vysoce toxické“ nahrazují slovy
„ , které mají přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní
toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES)
č. 1272/2008“.
58. V § 46 odst. 2 větě druhé se slovo „trvalá“
zrušuje.
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59. V § 46 odst. 2 větě poslední se za slova „poskytovatel zdravotních služeb“ vkládají slova „uvedený v § 47a“.
60. V § 47a odst. 2 se za slovo „oborech“ vkládají slova „infekční lékařství,“.
61. V § 47a odst. 4 větě první se slova „nebo
infekční lékařství“ nahrazují slovy „ , infekční lékařství, všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost po absolvování certifikovaného kurzu očkování“.
62. V § 50 se slova „nebo v případě právnické
osoby též jinou činnost“ zrušují, za slova ,,do 3 let
věku“ se vkládají slova „nebo výchova dětí nad
3 roky věku v předškolních zařízeních98)“, slovo
„trvalou“ se zrušuje a na konci odstavce se doplňuje
věta „Doklad o provedení pravidelného očkování
nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní
nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, vydá poskytovatel zdravotních služeb v oboru
praktické lékařství pro děti a dorost na žádost zákonného zástupce dítěte, pěstouna nebo fyzické osoby, které bylo dítě soudem svěřeno do osobní
péče80).“.
Poznámka pod čarou č. 98 zní:
„98) Příloha č. 2 a příloha č. 4 bod 72 nařízení vlády č. 278/
/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností,
ve znění pozdějších předpisů.“.

63. V § 51 odst. 1 písm. b) se slovo „trvalou“
zrušuje.
64. V § 58 odstavec 3 zní:
„(3) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci
a deratizaci, při které se používají nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi, které mají přiřazenu třídu nebo třídy a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1, 2 nebo 3
nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle
nařízení (ES) č. 1272/2008, může provádět fyzická
osoba, která
a) dovršila věk 18 let,
b) absolvovala odborný kurs pro práci s těmito látkami a směsmi, nebo jinak získala odborné znalosti a praktické dovednosti v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem37c) a
c) má platné osvědčení o odborné způsobilosti.“.
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65. V § 61 odst. 3 se věta první nahrazuje větou
„Pokud osoba oprávněná provozovat speciální
ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci hodlá
provádět speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci
a deratizaci nebezpečnými chemickými látkami nebo
chemickými směsmi, které mají přiřazenu třídu nebo
třídy a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti
akutní toxicita kategorie 1, 2 nebo 3 nebo toxicita
pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo
opakované expozici kategorie 1 podle nařízení (ES)
č. 1272/2008, je povinna písemně oznámit tuto skutečnost orgánu ochrany veřejného zdraví a obecnímu
úřadu příslušným podle místa provádění činnosti,
a to nejpozději 48 hodin před započetím této činnosti.“.
66. V § 62a větě první se text „odst. 2“ zrušuje.
67. V § 67 odst. 12 větě první se slova „odstavce 9“ nahrazují slovy „odstavce 11“.
68. V § 69 odst. 1 písmeno e) zní:
„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,“.
69. V § 77 odst. 2 větě první se slovo „železničních“ zrušuje.
70. V § 77 odstavec 4 zní:
„(4) Žadatel o vydání územního rozhodnutí,
územního souhlasu nebo společného souhlasu ke
stavbě podle odstavce 3 do území zatíženého zdrojem hluku předloží příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví pro účely vydání stanoviska podle
odstavce 1 protokol o měření hluku provedeném
podle § 32a nebo hlukovou studii a návrh opatření
k ochraně před hlukem, jde-li o území zatížené hlu-
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kem nad stanovené hygienické limity. Stejnou povinnost má žadatel, který hodlá předložit stavebnímu
úřadu návrh veřejnoprávní smlouvy, žadatel o změnu
v užívání stavby podle odstavce 3 a žadatel o vydání
společného povolení ke stavbě podle odstavce 3.“.
71. V § 77 odst. 5 se za slovo „nemůže“ vkládají slova „stavebník nebo jiný budoucí uživatel“.
72. V § 80 odst. 1 se písmeno x) s textem „přijímá žádosti podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie na úseku materiálů a předmětů pro
styk s potravinami o povolení nové látky dosud neuvedené na seznamu látek, jejichž užití při výrobě
materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami je povoleno, jakož i žádosti o změnu povolení
vydaných podle tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie,“ označuje jako písmeno w).
73. V § 80 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Analytické metody kontroly složení kosmetických
přípravků stanoví prováděcí právní předpis.“.
74. V § 80 odst. 8 se věta druhá nahrazuje větou
„Hlavním hygienikem České republiky může být
jmenován pouze lékař se získanou specializovanou
způsobilostí a jmenuje jej vláda; na jeho výběr, jmenování a odvolání se přiměřeně použijí ustanovení
zákona o státní službě.“.
75. V § 80 se doplňuje odstavec 9, který včetně
poznámek pod čarou č. 99 a 100 zní:
„(9) Ministerstvo zdravotnictví
a) je dotčeným orgánem při posuzování účinných
látek a přípravků na ochranu rostlin podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího uvádění přípravků na ochranu
rostlin na trh99),
b) předkládá Evropské komisi a Evropskému
úřadu pro bezpečnost potravin víceletý národní
program pro rezidua pesticidů podle článku 30
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 396/2005100),
c) koordinuje spolupráci orgánů ochrany veřejného zdraví 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.
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99

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1107/
/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/
/117/EHS a 91/414/EHS.

100

) Článek 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně
směrnice Rady 91/414/EHS.“.

76. V § 81 odst. 2 a § 81c písm. c) se slova „jednoho roku“ nahrazují slovy „2 let“.
77. V § 82 odst. 2 písmeno o) zní:
„o) vykonávat státní zdravotní dozor nad plněním
povinnosti zaměstnavatele zajistit pracovnělékařské služby a povinnosti poskytovatele pracovnělékařských služeb provádět pracovnělékařské prohlídky uložené zvláštním právním
předpisem61)“.
78. V § 82 odst. 2 písm. w) se slova „a h)“ nahrazují slovy „a i)“.
79. V § 82 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno z), které včetně
poznámky pod čarou č. 101 zní:
„z) podílet se na vzdělávání lékařů a zdravotnických
pracovníků, uskutečňovaném v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání
a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a zákonem 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,
spolupracovat s vysokou školou uskutečňující
akreditovaný studijní program v oblasti vzdělávání Všeobecné lékařství a zubní lékařství
a Zdravotnické obory101).
101

) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

80. V § 83 odst. 1 větě poslední se slova
„Ústřední vojenský zdravotní ústav“ nahrazují slovy
„Vojenský zdravotní ústav“.
81. V § 84 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „Při výkonu státního zdravotního dozoru
orgány“ nahrazují slovem „Orgány“.
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82. V § 84 odst. 1 písm. a) se slovo „dozírají“
nahrazuje slovy „při výkonu státního zdravotního
dozoru dozírají na to“.
83. V § 84 odst. 1 písm. u) se slova „do
oběhu48)“ nahrazují slovy „na trh48)“.
84. V § 86 odst. 1 se věta první nahrazuje větou
„K vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek, výrobků, k vyšetřování biologického materiálu a k provádění biologických expozičních testů pro účely výkonu státního zdravotního
dozoru a dále ke sledování ukazatelů zdravotního
stavu obyvatelstva, monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí
a životních a pracovních podmínek, přípravě podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik
a pro činnost orgánu ochrany veřejného zdraví jako
složky integrovaného záchranného systému, k podílení se na provádění místních programů ochrany
a podpory zdraví, na vzdělávání lékařů a ostatních
zdravotnických pracovníků a výuce studentů v akreditovaném studijním programu v oblasti vzdělávání
Všeobecné lékařství a zubní lékařství a Zdravotnické
obory, jakož i k výchově k podpoře a ochraně veřejného zdraví a k poskytování poradenských služeb
a dalších služeb na úseku ochrany veřejného zdraví
se zřizují zdravotní ústavy se sídlem v Ústí nad
Labem a v Ostravě.“.
85. V § 86 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Zdravotní ústavy též provádějí činnosti podle jiných právních předpisů.“.
86. V § 86 odst. 2 se věta první nahrazuje větou
„K přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, k monitorování a výzkumu vztahů
životních podmínek a zdraví, k mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality poskytovaných služeb
v ochraně veřejného zdraví, k podílení se na vzdělávání lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků
a výuce studentů v akreditovaném studijním programu v oblasti vzdělávání Všeobecné lékařství
a zubní lékařství a Zdravotnické obory a pro zdravotní výchovu obyvatelstva se zřizuje Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze.“.
87. V části první hlavě V dílu 1 se za oddíl 3
vkládá nový oddíl 4, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 102 a 103 zní:
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„O d d í l 4
Úřední laboratoř a národní referenční laboratoř
§ 87
(1) Ministerstvo zdravotnictví v oboru své působnosti určuje úřední laboratoř k činnostem podle
článku 37 a zrušuje její určení podle článku 39
odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625, a dále určuje národní referenční laboratoř v oblasti úředních kontrol a epidemiologické
bdělosti102).
(2) Úřední laboratoří může být určen zdravotní
ústav. Úřední laboratoř musí splňovat požadavky
stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625.
(3) Národní referenční laboratoří může být
určen zdravotní ústav nebo Státní zdravotní ústav,
případně jiná právnická osoba ustavená Ministerstvem zdravotnictví nebo organizační složka státu
zřízená Ministerstvem zdravotnictví. Národní referenční laboratoř musí splňovat požadavky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/
/625103).
(4) Seznam úředních laboratoří a seznam národních referenčních laboratoří uveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a na svých internetových stránkách.
102

) Například rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 2013 o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí
č. 2119/98/ES. Prováděcí rozhodnutí Komise (EU)
č. 2018/945 o přenosných nemocích a souvisejících
zvláštních zdravotních problémech, které musí být podchyceny epidemiologickým dozorem, a o příslušných
definicích případů.

103

) Čl. 100 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625.“.

Dosavadní oddíl 4 se označuje jako oddíl 5.
88. V § 88 odst. 2 se slova „a jakostí vod“ nahrazují slovy „ , jakostí vod nebo prodejem výrobků
nebo pokrmů komunikačními prostředky na dálku“.
89. V § 88 se doplňují odstavce 9 a 10, které
znějí:
„(9) V rámci výkonu státního zdravotního dozoru orgány ochrany veřejného zdraví v rozsahu jejich působnosti jsou zaměstnanci pověření ke kon-
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trole v případě kontroly prodeje výrobků nebo pokrmů komunikačními prostředky na dálku oprávněni při odebírání vzorku kontrolním nákupem
u kontrolované osoby využívat zastírání totožnosti.
Po obdržení vzorku orgány ochrany veřejného
zdraví informují kontrolovanou osobu o zahájení
kontroly z moci úřední85).
(10) V případě kontroly prodeje na dálku se
vzorek pro druhé odborné stanovisko neposkytuje.
Tím není dotčeno právo na druhé odborné stanovisko, které opravňuje provozovatele požádat o dokumentární přezkum podle čl. 35 odst. 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“.

výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami.
(13) Provozovatel potravinářského podniku
uvedený v § 26 odst. 6 se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím vydaným na základě přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího výkon úřední kontroly86),
b) v rozporu s § 26 odst. 7 nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie na úseku materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami87)
1. používá výrobek, který není bezpečný, nebo
nedodrží správnou výrobní praxi,

90. V § 88a odst. 1 písm. d) se slova „nemocničních nákaz“ nahrazují slovy „infekcí spojených se
zdravotní péčí“.

2. nesplní povinnost zkoušet nebo hodnotit dodržení stanovených požadavků na složení
nebo vlastnosti výrobku, nebo

91. V § 88a odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

3. nevede dokumentaci o zkoušce nebo hodnocení dodržení stanoveného požadavku na
složení nebo vlastnosti výrobku, nebo ji nevede ve stanoveném rozsahu, nebo

92. V § 88a odst. 1 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „nebo ohrožení nemocí z povolání“.
93. V § 88a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 104
zní:
„(2) Pouze zaměstnanci s odbornou způsobilostí k výkonu povolání lékaře104) mohou plnit
úkoly orgánů ochrany veřejného zdraví, uvedených
v § 78 odst. 1 písm. a) až c),
a) při provádění lékařských činností v ochraně
a podpoře veřejného zdraví,
b) při vzdělávání lékařů,
c) jejichž předmětem jsou odborné lékařské konzultace s poskytovateli zdravotních služeb.
104

) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
94. V § 92a se vkládají nové odstavce 12 a 13,
které včetně poznámky pod čarou č. 86 znějí:
„(12) Výrobce a dovozce materiálů a předmětů
určených pro styk s potravinami a provozovatel potravinářského podniku uvedený v § 26 odst. 6 se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 26 odst. 5 nepodá oznámení o zahájení, změně nebo ukončení
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c) nesplní jinou povinnost podle přímo použitelných předpisů Evropské unie na úseku materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami87), než která je uvedena v písmeni b).
86

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/
/625, v platném znění.“.

Dosavadní odstavec 12 se označuje jako odstavec 14.
95. V § 92a odst. 14 písm. a) se slova „nebo odstavce 10 písm. c)“ nahrazují slovy „ , odstavce 10
písm. c) nebo odstavce 13 písm. b) bodu 1 nebo 2“.
96. V § 92a odst. 14 písm. b) se slova „nebo 11“
nahrazují slovy „ , odstavce 11 nebo odstavce 13
písm. a) nebo c)“.
97. V § 92a odst. 14 písm. c) se slova „nebo odstavce 10 písm. b)“ nahrazují slovy „ , odstavce 10
písm. b) nebo odstavce 12“.
98. V § 92a odst. 14 písm. d) se slova „nebo
odstavce 7 písm. c)“ nahrazují slovy „ , odstavce 7
písm. c) nebo odstavce 13 písm. b) bodu 3“.
99. V § 92b odst. 1 se na konci písmene f) doplňuje slovo „nebo“.
100. V § 92b odst. 1 se na konci písmene g)
čárka nahrazuje tečkou a písmena h) a i) se zrušují.
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101. V § 92b odst. 2 písm. c) se text „§ 4
odst. 5“ nahrazuje textem „§ 4 odst. 4“.

117. V § 92h odst. 7 se na konci písmene e)
slovo „nebo“ zrušuje.

102. V § 92b odst. 5 úvodní části ustanovení se
text „§ 4 odst. 5“ nahrazuje textem „§ 4 odst. 4“.

118. V § 92h se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která
znějí:

103. V § 92b odst. 8 písmeno e) zní:
„e) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. e) nebo g) nebo odstavce 2 písm. c).“.
104. V § 92d odst. 2 se za text „odst.“ vkládají
slova „2 nebo“.
105. V § 92d odst. 3 úvodní části ustanovení se
za slova ,,v přírodě“ vkládají slova ,,na dobu delší
než 5 dnů“.
106. V § 92d odst. 3 písm. b) se slova ,,§ 9
odst. 1 nebo 3“ nahrazují slovy ,,§ 9 odst. 1, 2 nebo 3“.

„g) nezajistí pro zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání pracovnělékařské služby, nebo
h) nevede dokumentaci o pracovnělékařských
službách podle vyhlášky o pracovnělékařských
službách a některých druzích posudkové
péče.“.
119. V § 92h odst. 8 písmeno b) zní:
„b) neprovede pracovnělékařskou prohlídku v rozsahu stanoveném vyhláškou o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové
péče nebo jinými právními předpisy.“.
120. V § 92h odst. 9 písmeno d) zní:

107. V § 92d odst. 6 se slovo ,,Fyzická“ nahrazuje slovy ,,Škola vysílající děti na školu v přírodě na
dobu 5 dnů nebo kratší, fyzická“.

„d) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. g), odstavce 4 písm. w) nebo odstavce 7
písm. g) nebo h),“.

108. V § 92d odst. 7 se slova ,, , žáků a studentů“ nahrazují slovy „ve věku do ukončení povinné školní docházky“.

121. V § 92h odst. 9 písm. e) se za slova „odstavec 4 písm. c), d),“ vkládá text „i) ,“ a slova „nebo
odstavce 7 písm. f)“ se nahrazují slovy „ , odstavce 7
písm. f) nebo odstavce 8 písm. b)“.

109. V § 92f odst. 2 se za slova „rekondiční
služby“ vkládá slovo „ , solária“.
110. V § 92f odst. 4 písm. a) se na konci textu
bodu 10 doplňují slova „nebo o ukončení provozu
stravovací služby“.
111. V § 92f odst. 4 písm. e) se slova „nebo b)“
nahrazují slovy „ , b) nebo e)“.
112. V § 92f odst. 6 písm. c) se slova „nebo 9“
nahrazují slovy „ , 9 nebo 10“.
113. V § 92f odst. 6 písm. f) se slova „nebo 10“
zrušují.
114. V § 92g odst. 1 a 2 se slova „jiné zařízení
nebo pozemek,“ zrušují.
115. V § 92h odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo povinnost podle § 38
odst. 2 nebo 3“.
116. V § 92h odst. 4 písm. i) se za slova „zaměstnanci osobní ochranný pracovní prostředek“
vkládají slova „ , mycí, čisticí a dezinfekční prostředky nebo ochranné nápoje“.

122. V § 92i odst. 2 písm. e) se za slova „podle
§ 44a odst.“ vkládají slova „7 nebo“.
123. V § 92i odst. 2 písm. f) se slova „odst. 9“
nahrazují slovy „odst. 8“.
124. V § 92k odstavec 3 zní:
„(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) neprovede opatření podle § 80 odst. 1 písm. h)
nebo y) nebo § 82 odst. 2 písm. l), nebo
b) nevytvoří podmínky pro provedení ohniskové
dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace stanovené rozhodnutím příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví nebo nestrpí provedení ohniskové dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace
v termínu stanoveném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.“.
125. V § 92k odst. 4 se slova „přijme dítě, které
se nepodrobilo stanovenému pravidelnému očkování
nebo nemá stanovený doklad“ nahrazují slovy „přijetím umožňuje dítěti, které se nepodrobilo stanovenému pravidelnému očkování nebo nemá doklad, že
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je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování
podrobit pro kontraindikaci, docházku do zařízení“.
126. V § 92k odst. 5 se slovo „trvalá“ zrušuje.
127. V § 92k odst. 6 písm. b) se slovo „trvalá“
zrušuje.
128. V § 94 odst. 2 se slova „§ 31 odst. 1 a 3“
nahrazují textem „§ 31 odst. 1“.
129. V § 94a odst. 2 se text „§ 82a písm. d)“
nahrazuje textem „§ 82a odst. 1 písm. d)“.
130. Poznámka pod čarou č. 73 zní:
73

„ ) Článek 79 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“.

131. V § 108 odst. 1 se slova „§ 62 odst. 1, 2
a odst. 3 písm. a) a b)“ nahrazují slovy „§ 62 odst. 1
a 2, § 62 odst. 3 písm. a) a b)“ a slova „§ 80 odst. 1
písm. s) a odst. 3, § 82a odst. 2 písm. d) a odst. 5“ se
nahrazují slovy „§ 80 odst. 1 písm. s), § 80 odst. 4,
§ 82a odst. 2 písm. d), § 82a odst. 5“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Výrobce a dovozce materiálů a předmětů
určených pro styk s potravinami a provozovatel potravinářského podniku uvedený v § 26 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, kteří zahájili výrobu
nebo dovoz materiálů nebo předmětů určených pro
styk s potravinami přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinni učinit oznámení podle
§ 26 odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do
6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Osoba provozující solárium v den nabytí
účinnosti tohoto zákona předloží návrh provozního
řádu podle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví
ke schválení nejpozději do 9 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona. Příslušný orgán ochrany
veřejného zdraví vydá osobám, které předložily návrh provozního řádu podle věty první, rozhodnutí
o tomto návrhu ve lhůtě do 9 měsíců ode dne jeho
předložení.
3. Oznámení podaná přede dnem nabytí účin-
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nosti tohoto zákona podle § 37 odst. 4 zákona
č. 258/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle zákona
č. 258/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona
o specifických zdravotních službách
Čl. III
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 47/2013 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona
č. 205/2015 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona
č. 310/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění
takto:
1. V § 54 odstavec 4 zní:
„(4) Posuzování zdravotní způsobilosti a pracovnělékařské prohlídky, s výjimkou vstupní lékařské prohlídky, pro práce, které dosud nejsou zařazeny do kategorie podle zákona o ochraně veřejného
zdraví, nebo pro práce, které jsou nebo budou vykonávány ve zkušebním provozu podle jiného právního předpisu, který nepřekročí 1 rok, zaměstnavatel
zajišťuje u poskytovatele podle odstavce 2 písm. a),
se kterým uzavřel písemnou smlouvu, nebo podle
odstavce 2 písm. b), a to na základě výsledků hodnocení rizik podle jiného právního předpisu. Vstupní
lékařskou prohlídku zaměstnavatel zajišťuje na základě údajů o předpokládaném pracovním zařazení
osoby ucházející se o zaměstnání a dále údajů
o druhu práce, režimu práce, o rizikových faktorech
pracovních podmínek ve vztahu ke konkrétní práci
a míře předpokládané expozice rizikovým faktorům
pracovních podmínek zhodnocené zaměstnavatelem
po projednání s poskytovatelem pracovnělékařských
služeb.“.
2. V § 54 odst. 5 úvodní části ustanovení se za
slovo „uživateli,“ vkládají slova „se kterým uzavřela
dohodu podle zákoníku práce o dočasném přidělení
zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele, a to“.
3. V § 54 odst. 5 písm. c) se slova „na základě
podmínek stanovených v písemné dohodě o dočas-
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ném přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu
práce u uživatele uzavřené podle zákoníku práce“
zrušují.
4. V § 57 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) provádět v rozsahu stanoveném prováděcím
právním předpisem podle § 60 a jinými právními předpisy
1. pracovnělékařské prohlídky,
2. pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele a nad pracemi vykonávanými zaměstnanci; je-li zaměstnavatelem agentura práce,
pravidelný dohled provádí na pracovištích
uživatele,“.
5. V § 57 odst. 1 písm. i) se za slovo „stanovených“ vkládají slova „jinými právními předpisy27)
nebo“.
Poznámka pod čarou č. 27 zní:
„27) Například nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nebo vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou
se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění
pozdějších předpisů.“.

6. V § 90 odst. 4 písm. c) se na konci textu
bodu 1 doplňují slova „pro stanovení hodnot biologických expozičních testů“.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. IV
V § 23 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění zákona č. 36/2008 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb. a zákona č. 378/2015 Sb., se slova
„§ 10 odst. 1 a 3“ nahrazují textem „§ 10“.

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
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47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb.,
190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb.,
298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb.,
319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb.,
66/2017 Sb., zákona č. 144/2017 Sb.,
150/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb.,
335/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb.,
35/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a
178/2019 Sb., se mění takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. V § 61 odst. 1 písm. g) se slovo „nebo“ zrušuje.
2. V § 61 odst. 1 se na konci textu písmene h)
tečka nahrazuje slovem „nebo“ a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) z důvodu, že přestal splňovat požadavek stanovený pro služební místo jiným právním předpisem.“.
ČÁST PÁTÁ
Změna lázeňského zákona
Čl. VI
Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých
zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech
a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský
zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona
č. 167/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 15/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona
č. 277/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 35 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).

Změna zákona o státní službě

2. V § 39 odst. 2 se slova „Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů při výkonu činností“
nahrazují slovy „zdravotního ústavu určeného podle
§ 40 odst. 3 při výkonu činností Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů“.

Čl. V

3. V § 40 se doplňuje odstavec 3, který včetně
poznámky pod čarou č. 29 zní:

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění
zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona

„(3) Činnosti Referenční laboratoře přírodních
léčivých zdrojů podle tohoto zákona vykonává zdravotní ústav29) určený Ministerstvem zdravotnictví.

ČÁST ČTVRTÁ
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29

) § 86 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. VII
Přechodná ustanovení
1. Referenční laboratoř přírodních léčivých
zdrojů zřízená podle § 35 odst. 2 písm. g) zákona
č. 164/2001 Sb., ve znění účinném přede dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, (dále jen „Referenční laboratoř“) se zrušuje ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona práva
a povinnosti z pracovněprávních vztahů, které má
Referenční laboratoř ke dni svého zrušení, přecházejí
na zdravotní ústav, který je její nástupnickou organizací. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dále
přecházejí na zdravotní ústav veškeré závazky, které
měla Referenční laboratoř ke dni svého zrušení, jakož i příslušnost hospodařit s veškerým majetkem
České republiky, s nímž byla Referenční laboratoř
příslušná hospodařit.

řit s nemovitostmi, u nichž dochází k přechodu příslušnosti hospodařit na nástupnickou organizaci
uvedenou v bodu 2, do katastru nemovitostí podá
tato nástupnická organizace u příslušného katastrálního úřadu do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro tento účel je protokol podle bodu 5 listinou osvědčující příslušnost této nástupnické
organizace k hospodaření s uvedenými nemovitostmi.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. VIII
V § 30 odst. 2 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona
č. 369/2011 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona
č. 290/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se na konci
textu bodu 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
bod 8, který zní:

3. Práva a povinnosti z pracovněprávních
vztahů těch zaměstnanců, jejichž pracovní poměr
k Referenční laboratoři skončil přede dnem zrušení
Referenční laboratoře anebo tímto dnem, vypořádá
nástupnická organizace uvedená v bodu 2.

„8. proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení
šestého měsíce věku, a skupiny A, C, W, Y,
je-li očkování provedeno jednou dávkou
v druhém roce života.“.

4. Pokud byla Referenční laboratoř účastníkem
právních vztahů vzniklých do dne jejího zrušení
včetně a účastníkem soudních, správních a jiných řízení zahájených do dne jejího zrušení včetně a tyto
vztahy a 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 bodu 2.
5. Do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona pořídí nástupnická organizace uvedená
v bodu 2 protokol obsahující soupis majetku České
republiky včetně práv, soupis závazků a soupis práv
a povinností z pracovněprávních vztahů, které tato
nástupnická organizace převzala po zrušené Referenční laboratoři. Nemovitosti, které se evidují v katastru nemovitostí, musí být v protokolu označeny
údaji nezbytnými pro zápis do katastru nemovitostí.
6. Návrh na zápis změny příslušnosti hospoda-
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ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
Čl. IX
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení,
s výjimkou ustanovení
a) čl. I bodu 31, které nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2021,
b) čl. I bodu 74, které nabývá účinnosti dnem
uplynutí jednoho roku ode dne vyhlášení tohoto zákona, a
c) čl. I bodu 87, které nabývá účinnosti dnem jeho
vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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206
ZÁKON
ze dne 21. dubna 2020,
kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových
a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ťovny a zjišťovat stav a způsob hospodaření Pojišťovny.“.

ČÁST PRVNÍ

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona
o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

Změna zákona o resortních, oborových,
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

Čl. I
Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní
pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 592/
/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 60/1995
Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb.,
zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 69/2000 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona
č. 49/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona
č. 455/2003 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona
č. 117/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona
č. 188/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona
č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona
č. 256/2014 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona
č. 128/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 24/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění
takto:
1. V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „výše rezervního fondu činí“ nahrazují slovy „minimální výše
rezervního fondu činí“, slova „z pojistného“ se zrušují, za slova „zůstatku základního fondu“ se vkládají slova „nebo ostatních fondů“ a za slovo „stanovené“ se vkládá slovo „minimální“.
2. V § 21 odstavec 1 zní:
„(1) Dozorčí rada dohlíží na dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů a celkové hospodaření Pojišťovny. Za tím účelem jsou její členové
oprávněni nahlížet do veškerých dokumentů Pojiš-

Čl. II
Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových,
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve
znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb.,
zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona
č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona
č. 220/2000 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona
č. 420/2003 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona
č. 117/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 351/2009 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona
č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona
č. 109/2014 Sb., zákona č. 256/2014 Sb., zákona
č. 200/2015 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 233/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:
„h) označení osoby nebo osob podle zakládací listiny, které plní funkci Správní rady a Dozorčí
rady zaměstnanecké pojišťovny do doby zvolení prvních členů Správní rady a Dozorčí rady
zaměstnanecké pojišťovny; tyto osoby musí
splňovat předpoklady pro výkon funkce podle
§ 10,
i) označení osoby podle zakládací listiny, která
plní funkci ředitele do doby jmenování ředitele
Správní radou zaměstnanecké pojišťovny; tato
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osoba musí splňovat předpoklady pro výkon
funkce podle § 9a.“.
2. V § 10 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 15 se označují jako odstavce 3 až 14.
3. V § 10 odstavec 4 zní:
„(4) Dozorčí rada zaměstnanecké pojišťovny
dohlíží na dodržování právních předpisů a vnitřních
předpisů a celkové hospodaření zaměstnanecké pojišťovny. Za tím účelem jsou její členové oprávněni
nahlížet do veškerých dokumentů zaměstnanecké
pojišťovny a zjišťovat stav a způsob hospodaření zaměstnanecké pojišťovny.“.
4. V § 10 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Dozorčí rada zaměstnanecké pojišťovny
projednává návrh zdravotně pojistného plánu, účetní
závěrku a návrh výroční zprávy a své stanovisko
předkládá Správní radě.“.
Dosavadní odstavce 5 až 14 se označují jako odstavce 6 až 15.
5. V § 10 odst. 7 se text „§ 6 odst. 6“ nahrazuje
textem „§ 6 odst. 7“.
6. V § 10 odstavec 8 zní:
„(8) Funkční období člena orgánu zaměstnanecké pojišťovny činí 4 roky, není-li dále stanoveno
jinak, a začíná prvním dnem po skončení funkčního
období předchozího člena orgánu, na jehož místo
nastupuje postupem podle § 10a odst. 4 písm. a),
nebo prvním dnem po dni, kdy byl zvolen členem
orgánu v případě podle § 10a odst. 4 písm. b).
Funkční období náhradníka trvá nejdéle do skončení
funkčního období voleného člena orgánu, na jehož
místo nastoupil. Člena orgánu jmenovaného vládou
lze z funkce odvolat i před uplynutím funkčního období.“.
7. V § 10 odst. 15 písmeno d) zní:
„d) dnem, kdy se stal volený člen orgánu zaměstnanecké pojišťovny pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny,“.
8. Za § 10 se vkládají nové § 10a až 10g, které
znějí:
„§ 10a
(1) Správní radu zaměstnanecké pojišťovny tvo-

Strana 1585

ří 5 členů jmenovaných vládou a 10 členů volených
z řad pojištěnců této zaměstnanecké pojišťovny
plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění této
zaměstnanecké pojišťovně s tím, že 5 členů volí společně zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně
činné a 5 členů volí společně zaměstnanci a osoby
bez zdanitelných příjmů. Členy Správní rady jmenované vládou jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra zdravotnictví.
(2) Dozorčí radu zaměstnanecké pojišťovny
tvoří
a) 3 členové, které na návrh ministra financí, ministra práce a sociálních věcí a ministra zdravotnictví jmenuje a odvolává vláda,
b) 6 členů volených z řad pojištěnců této zaměstnanecké pojišťovny plátci pojistného na veřejné
zdravotní pojištění této zaměstnanecké pojišťovně s tím, že 3 členy volí společně zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné
a 3 členy volí společně zaměstnanci a osoby
bez zdanitelných příjmů.
(3) Skupinami plátců pojistného na veřejné
zdravotní pojištění (dále jen „skupina plátců pojistného“) se pro účely voleb do orgánů zaměstnanecké
pojišťovny rozumí
a) zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně
činné,
b) zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů,
kterými se rozumí osoby, které po celý kalendářní měsíc nemají příjmy ze zaměstnání nebo
samostatné výdělečné činnosti a není za ně plátcem pojistného stát.
(4) Zaměstnanecká pojišťovna je povinna vyhlásit volby do příslušného orgánu
a) nejpozději 4 měsíce před skončením funkčního
období jeho volených členů, nebo
b) bezodkladně v případě, že na uvolněné místo
voleného člena orgánu již není možné povolat
náhradníka.
(5) Zaměstnanecká pojišťovna zveřejní informaci o vyhlášení voleb způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace o vyhlášení voleb obsahuje
a) označení orgánu zaměstnanecké pojišťovny, do
něhož se volby konají, včetně skupiny plátců
pojistného, která je v těchto volbách oprávněna
hlasovat,
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b) počet volených členů příslušného orgánu zaměstnanecké pojišťovny v příslušné skupině
plátců pojistného,
c) datum, do kdy lze přihlášku ke kandidatuře na
člena příslušného orgánu zaměstnanecké pojišťovny podat s tím, že lhůta pro podání přihlášky
činí 2 měsíce ode dne vyhlášení voleb, a
d) termín konání voleb.
§ 10b
(1) Kandidovat do orgánu zaměstnanecké pojišťovny může osoba, která
a) je plně svéprávná,
b) je bezúhonná,
c) doručila zaměstnanecké pojišťovně vlastnoručně
podepsanou přihlášku podle odstavce 3,
d) prokáže podporu alespoň 50 pojištěnců příslušné zaměstnanecké pojišťovny; podpora se prokazuje řádně vyplněným podpisovým archem
doručeným zaměstnanecké pojišťovně společně
s přihláškou podle písmene c), a
e) je ke dni podání přihlášky ke kandidatuře na
člena orgánu zaměstnanecké pojišťovny pojištěncem zaměstnanecké pojišťovny, která volby
vyhlásila.
(2) Podpisový arch obsahuje jméno, popřípadě
jména, a příjmení, číslo pojištěnce a vlastnoruční
podpis pojištěnce, který vyjadřuje kandidátovi svoji
podporu. Součástí podpisového archu je souhlas se
zpracováním osobních údajů v rozsahu podle věty
první, a to pouze pro účely volby, pro niž se podpora vyjadřuje.
(3) Přihláška ke kandidatuře na člena orgánu
zaměstnanecké pojišťovny obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, číslo pojištěnce, datum narození, adresu pro doručování
a ověřený vlastnoruční podpis osoby kandidující na člena orgánu zaměstnanecké pojišťovny,
b) označení orgánu zaměstnanecké pojišťovny, do
něhož osoba kandiduje,
c) označení skupiny plátců pojistného, v níž osoba
kandiduje s tím, že každá osoba je oprávněna
kandidovat pouze v jedné skupině plátců pojistného,
d) vlastnoručně podepsaný životopis,
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e) výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí
být starší než 3 měsíce, a
f) řádně vyplněný podpisový arch podle odstavce 2.
(4) Neobsahuje-li přihláška ke kandidatuře náležitosti podle odstavce 3, zaměstnanecká pojišťovna
vyzve bezodkladně, nejpozději do 5 dnů ode dne
doručení přihlášky ke kandidatuře na člena orgánu
zaměstnanecké pojišťovny, osobu, která ji podala, k doplnění nebo úpravě příslušných náležitostí.
Nejsou-li náležitosti doplněny nebo upraveny nejpozději poslední den lhůty pro podání přihlášky ke
kandidatuře, považuje se přihláška za neplatnou.
(5) Zaměstnanecká pojišťovna zveřejní patnáctý
den od uplynutí lhůty pro podání přihlášek podle
§ 10a odst. 5 písm. c) způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam kandidátů na člena příslušného
orgánu a skupiny plátců pojistného, v níž kandidují,
včetně jejich životopisu.
(6) Zároveň se zveřejněním seznamu kandidátů
zveřejní zaměstnanecká pojišťovna vždy informace o
a) způsobu volby s tím, že oběma skupinám plátců
pojistného musí být zajištěna možnost volit
prezenčně na provozovně zaměstnanecké pojišťovny v její běžné provozní době,
b) organizačním, technickém a personálním zabezpečení voleb včetně jednotlivých provozoven
a případně dalších míst, která zaměstnanecká
pojišťovna za účelem volby určí, a
c) způsobu úpravy a předání hlasovacího lístku
v příslušné skupině plátců pojistného s tím, že
hlasovací lístek musí vždy obsahovat náležitosti
podle § 10d odst. 2 a 3.
§ 10c
(1) Zaměstnanecká pojišťovna zahájí volby
patnáctým dnem následujícím po dni zveřejnění
seznamu kandidátů na člena příslušného orgánu. Připadá-li tento den na sobotu, neděli, nebo svátek, zahájí se volby nejbližší následující pracovní den.
Volby trvají 3 pracovní dny.
(2) Zaměstnavatel a osoba samostatně výdělečně činná hlasují v rozsahu pojistného, které odvedli příslušné zaměstnanecké pojišťovně za období
6 kalendářních měsíců předcházejících kalendářnímu
měsíci, ve kterém se vyhlašují volby (dále jen „rozsah
odvedeného pojistného“), a to prezenčně, popřípadě
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elektronicky, pokud elektronický způsob volby zaměstnanecká pojišťovna umožňuje.
(3) Rozhodnou výši rozsahu odvedeného pojistného zaměstnanecká pojišťovna určí ke dni zveřejnění seznamu kandidátů podle § 10b odst. 5. Na
žádost zaměstnavatele nebo osoby samostatně výdělečně činné zaměstnanecká pojišťovna sdělí výši rozsahu odvedeného pojistného této osobě. Stížnost
proti rozhodné výši rozsahu odvedeného pojistného
lze podat nejpozději 14 dnů před zahájením voleb.
(4) Zaměstnanec a osoba bez zdanitelných příjmů jsou oprávněni hlasovat, pokud byli v měsíci
předcházejícím zahájení hlasování evidováni v příslušné skupině plátců pojistného, a to prezenčně, popřípadě elektronicky, pokud elektronický způsob
volby zaměstnanecká pojišťovna umožňuje.
§ 10d
(1) Plátce pojistného je v případě prezenční
volby povinen se před vydáním hlasovacího lístku
prokázat průkazem totožnosti, jedná-li se o fyzickou
osobu, anebo příslušným oprávněním k jednání za
právnickou osobu nebo organizační složku státu.
(2) Hlasovací lístek v elektronické nebo listinné
podobě obsahuje vždy seznam kandidátů na člena
příslušného orgánu v příslušné skupině plátců pojistného, v níž plátce pojistného hlasuje.
(3) V případě skupiny zaměstnavatelů a osob
samostatně výdělečně činných hlasovací lístek dále
obsahuje identifikátor plátce pojistného v anonymizované podobě a údaj o rozsahu odvedeného pojistného.
(4) Zaměstnanecká pojišťovna zaznamená přesný čas odeslání hlasovacího lístku, jde-li o hlasování
v elektronické formě, nebo čas vydání hlasovacího
lístku, jde-li o hlasování v prezenční formě.
(5) Hlasovací lístek je neplatný, pokud plátce
pojistného označí více kandidátů, než je počet volených členů orgánu v příslušné skupině plátců pojistného. Dále je hlasovací lístek neplatný, pokud není
na předepsaném tiskopise nebo je přetržený. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na
jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné
údaje. Odevzdá-li plátce pojistného více hlasovacích
lístků, jsou tyto další hlasovací lístky neplatné.
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§ 10e
(1) Každý plátce pojistného je oprávněn hlasovat pouze jednou. Osoba náležící do obou skupin
plátců pojistného si zvolí, ve které skupině plátců
pojistného bude hlasovat.
(2) Plátce pojistného označí na hlasovací listině
nejvýše tolik kandidátů, kolik je volených členů příslušného orgánu v příslušné skupině plátců pojistného. V případě hlasování ve skupině zaměstnavatelů
a osob samostatně výdělečně činných se mezi označené kandidáty poměrně rozdělí rozsah odvedeného
pojistného. V případě hlasování ve skupině zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů se každému
označenému kandidátovi přičte jeden hlas.
(3) Vyplněný hlasovací lístek odevzdá plátce
pojistného v uzavřené obálce označené názvem
orgánu zaměstnanecké pojišťovny a příslušné skupiny plátců pojistného, do nějž se volby konají,
v provozovně zaměstnanecké pojišťovny, případně
jiném místě, které zaměstnanecká pojišťovna za účelem volby určila. V případě elektronické volby jej
plátce pojistného odešle elektronicky.
§ 10f
(1) Zaměstnanecká pojišťovna zřizuje nejméně
pětičlennou ústřední volební komisi. Jednoho člena
ústřední volební komise jmenuje ministr zdravotnictví. Ústřední volební komise volí ze svého středu
předsedu, který řídí její činnost.
(2) Zaměstnanecká pojišťovna zřizuje místní
volební komise, které organizují a zabezpečují volby
na provozovnách zaměstnanecké pojišťovny, případně na jiných místech, která zaměstnanecká pojišťovna za účelem volby určila. Z činnosti místní volební komise se pořizuje záznam. Záznam podepsaný všemi členy místní volební komise se zašle
společně s informací o součtu hlasů pro jednotlivé
kandidáty, hlasovacími lístky a jmenným seznamem
hlasujících osob ústřední volební komisi.
(3) Do vyplněného hlasovacího lístku jsou
oprávněni nahlížet pouze členové volební komise.
O skutečnostech zaznamenaných na jednotlivém
hlasovacím lístku jsou členové volební komise vůči
osobám, které nejsou členy volební komise, povinni
zachovávat mlčenlivost.
(4) Volební komise provádějí součet hlasů ve
skupině zaměstnanců a osob bez zdanitelných pří-
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jmů a součet částek zaplaceného pojistného, které
připadá podle odevzdaných hlasů plátců pojistného
na jednotlivé kandidáty ve skupině zaměstnavatelů
a osob samostatně výdělečně činných.
(5) Ústřední volební komise stanoví pořadí
kandidátů na člena orgánu zaměstnanecké pojišťovny. Členy orgánu zaměstnanecké pojišťovny jsou
zvoleni ti kandidáti, kteří se
a) ve skupině zaměstnavatelů a osob samostatně
výdělečně činných podle součtu částek rozsahu
odvedeného pojistného umístí na místech voleného počtu členů příslušného orgánu, a
b) ve skupině zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů podle součtu hlasů umístí na místech voleného počtu členů příslušného orgánu.
Kandidáti, kteří se umístí na dalších místech a hlasoval pro ně alespoň jeden plátce pojistného, jsou podle
pořadí náhradníky na místo členů příslušného
orgánu v příslušné skupině plátců pojistného. V případě rovnosti rozhoduje o pořadí kandidátů los.
(6) Ústřední volební komise v den jednání pořídí ve 2 vyhotoveních zápis o průběhu a výsledku
voleb, který obsahuje
a) označení orgánu, do nějž se volba konala,
včetně příslušné skupiny plátců pojistného,
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení členů
ústřední volební komise,
c) informaci o případných nedostatcích hlasovacích lístků a o tom, zda tyto nedostatky mají
vliv na přidělení hlasů nebo na celkový výsledek
hlasování,
d) pořadí kandidátů, případně protokol o losování, a

jišťovna bezodkladně způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň jej zašle všem kandidátům,
pro které hlasoval alespoň jeden plátce pojistného.
(9) Zaměstnanecká pojišťovna uchová jedno vyhotovení protokolu včetně hlasovacích lístků nejméně po dobu funkčního období členů orgánu, do
nějž se volby konaly. Jedno vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku voleb zašle Ministerstvu zdravotnictví.
§ 10g
(1) Kandidát na člena orgánu nebo plátce pojistného, který může ve volbách hlasovat, může
podat proti průběhu nebo výsledku voleb stížnost
ústřední volební komisi. Stížnost lze podat nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb.
(2) Volební komise posoudí stížnost a vydá
usnesení, kterým stížnost potvrdí nebo zamítne.
Je-li důsledkem stížnosti změna pořadí kandidátů
na člena orgánu zaměstnanecké pojišťovny, ústřední
volební komise dále postupuje podle § 10f odst. 5
až 9.
(3) Kandidát na člena orgánu zaměstnanecké
pojišťovny, jehož stížnost proti průběhu nebo výsledku voleb byla zamítnuta podle odstavce 2, se
může dovolávat neplatnosti volby do orgánu zaměstnanecké pojišťovny podle ustanovení občanského
zákoníku o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku.“.
9. V § 18 se na začátek odstavce 1 vkládá slovo
„Minimální“, za slova „zůstatku základního fondu“
se vkládají slova „nebo ostatních fondů“ a za slovo
„stanovené“ se vkládá slovo „minimální“.

e) podpis všech členů ústřední volební komise;
jestliže některý z členů volební komise podpis
odepře, uvedou se důvody v zápisu.
(7) Průběh jednání ústřední volební komise
a výsledky voleb musí být osvědčeny notářským zápisem. Notář musí být přítomen celému jednání
ústřední volební komise.
(8) Výsledek volby zveřejní zaměstnanecká po-
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ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E S KÁ R E P U B L I KA
Částka 74

Rozeslána dne 27. dubna 2020

Cena Kč 37,–

O B S A H:
207. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.
208. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/
/2020 Sb.
209. Z á k o n o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících
k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
210. Z á k o n o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících
podnikání

Sbírka zákonů č. 207 / 2020
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207
ZÁKON
ze dne 22. dubna 2020,
kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
ve znění zákona č. 277/2019 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb., se
mění takto:

b) roky 2022 až 2027 ve výši odpovídající meziročnímu zlepšení salda hospodaření sektoru veřejných institucí upraveného o vliv hospodářského cyklu a o vliv jednorázových a přechodných operací, alespoň o 0,5 procentního bodu.“.
3. Nad § 11 se vkládá nadpis „Nápravná
složka“ a nadpis § 11 se zrušuje.

1. Nad § 10 se vkládá nadpis „Stanovení celkových výdajů sektoru veřejných institucí“ a nadpis
§ 10 se zrušuje.

4. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který zní:

2. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní:

Pro účely § 11 se částka celkových výdajů
sektoru veřejných institucí za

„§ 10a
Ministerstvo stanoví částku celkových výdajů
sektoru veřejných institucí pro
a) rok 2021 jako součet částek nejvýše 4 % prognózovaného nominálního hrubého domácího
produktu a prognózovaných celkových konsolidovaných příjmů sektoru veřejných institucí
upravených o vliv hospodářského cyklu a o vliv
jednorázových a přechodných operací na rok
2021; celkové výdaje sektoru veřejných institucí
se konsolidují o jejich vzájemné finanční vztahy
a stanoví se podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího Evropský systém
národních a regionálních účtů v Evropské
unii3),

„§ 11a

a) rok 2021 vypočtená zpětně v roce 2022 navyšuje o částku použitou ministerstvem v roce
2021 podle § 10a písm. a),
b) roky 2022 až 2027 vypočtená zpětně v roce následujícím navyšuje na částku odpovídající
meziročnímu zlepšení salda hospodaření sektoru veřejných institucí, upraveného o vliv hospodářského cyklu a o vliv jednorázových a přechodných operací, o 0,5 procentního bodu.“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Sbírka zákonů č. 208 / 2020
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208
ZÁKON
ze dne 22. dubna 2020,
kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020,
ve znění zákona č. 129/2020 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/
/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se číslo „1 488 318 723 753“
nahrazuje číslem „1 428 218 723 753“, číslo
„1 688 318 723 753“ se nahrazuje číslem
„1 728 218 723 753“, číslo „200 000 000 000“
se nahrazuje číslem „300 000 000 000“ a číslo „181 126 169 129“ se nahrazuje číslem
„281 126 169 129“.
2. V příloze č. 1 se číslo „1 488 318 723 753“
nahrazuje číslem „1 428 218 723 753“, číslo
„1 688 318 723 753“ se nahrazuje číslem
„1 728 218 723 753“, číslo „–200 000 000 000“
se nahrazuje číslem „–300 000 000 000“ a číslo „181 126 169 129“ se nahrazuje číslem
„281 126 169 129“.
3. V příloze č. 2 se číslo „545 502 848 138“
nahrazuje číslem „540 502 848 138“, číslo
„487 952 297 659“ se nahrazuje číslem
„483 479 797 659“, číslo „757 300 150 000“
se nahrazuje číslem „702 200 150 000“, číslo
„762 911 866 609“ se nahrazuje číslem
„707 811 866 609“, číslo „561 443 911 565“
se nahrazuje číslem „556 443 911 565“, číslo
„502 182 915 098“ se nahrazuje číslem
„497 710 415 098“ a číslo „1 488 318 723 753“ se
nahrazuje číslem „1 428 218 723 753“.

4. V příloze č. 3 se číslo „48 810 880 286“
nahrazuje číslem „51 810 880 286“, číslo
„223 018 347 439“ se nahrazuje číslem
„259 918 347 439“ a číslo „1 688 318 723 753“
se nahrazuje číslem „1 728 218 723 753“.
5. V příloze č. 4 v kapitole 313 Ministerstvo
práce a sociálních věcí se číslo „552 589 411 659“
nahrazuje číslem „547 589 411 659“, číslo
„545 502 848 138“ se nahrazuje číslem
„540 502 848 138“, číslo „487 952 297 659“
se nahrazuje číslem „483 479 797 659“ a číslo „57 550 550 479“ se nahrazuje číslem
„57 023 050 479“.
6. V příloze č. 4 v kapitole 396 Státní dluh
se číslo „48 810 880 286“ nahrazuje číslem
„51 810 880 286“ a číslo „181 126 169 129“ se nahrazuje číslem „281 126 169 129“.
7. V příloze č. 4 v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa se číslo „776 900 470 800“ nahrazuje
číslem „721 800 470 800“, číslo „223 018 347 439“
se nahrazuje číslem „259 918 347 439“, číslo „757 300 150 000“ se nahrazuje číslem
„702 200 150 000“, číslo „64 169 471 508“
se nahrazuje číslem „78 769 471 508“ a číslo „76 849 608 000“ se nahrazuje číslem
„99 149 608 000“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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209
ZÁKON
ze dne 22. dubna 2020
o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2
na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru
poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním
plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

kona rozumí doba ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona do dne 31. prosince 2020.

§1

Opatření ke zmírnění dopadů epidemie
na nájemce prostor sloužících
k uspokojování bytové potřeby

(1) Nouzovým stavem se pro účely tohoto
zákona rozumí nouzový stav vyhlášený v souladu
s čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České
republiky vládou České republiky v roce 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním
výskytu nového koronaviru /označovaný jako
SARS CoV-2/ na území České republiky.

§2

(2) Mimořádným opatřením při epidemii se pro
účely tohoto zákona rozumí

(1) Ustanovení § 2 až 4 se použijí na nájem
bytu, domu nebo jejich části, je-li účelem nájmu
uspokojování bytové potřeby nájemce. Ustanovení
§ 2 až 4 se použijí obdobně i pro podnájem bytu,
domu nebo jejich části, je-li účelem podnájmu uspokojování bytové potřeby podnájemce.

a) krizové opatření podle § 2 písm. c) krizového
zákona přijaté vládou České republiky v době
nouzového stavu,

(2) K ujednání, které se odchyluje od ustanovení tohoto zákona v neprospěch nájemce, se nepřihlíží.

b) mimořádné opatření vydané v roce 2020 Ministerstvem zdravotnictví na základě § 69 odst. 1
písm. b), § 69 odst. 2 a § 80 odst. 1 písm. g)
zákona o ochraně veřejného zdraví k ochraně
obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2,
c) mimořádné opatření vydané v roce 2020
krajskou hygienickou stanicí na základě § 69
odst. 1 písm. b), § 69 odst. 2, § 82 odst. 1
a § 82 odst. 2 písm. m) zákona o ochraně veřejného zdraví k zamezení dalšího šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2.
(3) Rozhodnou dobou se pro účely tohoto zákona rozumí doba ode dne 12. března 2020 do dne
následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do dne 31. července 2020.
(4) Ochrannou dobou se pro účely tohoto zá-

§3
(1) Pronajímatel nemůže v ochranné době nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, pokud prodlení nastalo
a) v rozhodné době, a
b) převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo řádnou
úhradu nájemného.
(2) Ustanovením odstavce 1 není dotčeno právo pronajímatele ukončit nájem z jiných důvodů
ani další práva pronajímatele vzniklá v důsledku
prodlení nájemce.
(3) Nájemce pronajímateli bez zbytečného odkladu a s určitostí odpovídající dostupným skutečnostem doloží okolnosti prodlení podle odstavce 1
písm. b), potvrzením od příslušného úřadu práce
ČR, kterému pro vystavení potvrzení musí nájemce
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doložit podklady, jejichž formu a náležitosti stanoví
metodicky pokyn.

nákladů spojených s vyřízením žádosti ani jinou
úhradu.

(4) Neuhradí-li nájemce v ochranné době
všechny pohledávky na nájemném, které se staly
splatnými v rozhodné době, má pronajímatel právo
vypovědět nájem bez výpovědní doby. Pronajímatel
má toto právo i tehdy, prohlásí-li nájemce nebo
stane-li se jinak nepochybným, že tyto pohledávky
ani v ochranné době neuhradí.

(2) Celková doba splácení úvěru se v případě
podle odstavce 1 prodlouží o dobu, na kterou byla
odložena splatnost splátek jistiny a příslušenství
úvěru.
Vyúčtování a finanční vypořádání nákladů
na plnění spojená s užíváním bytů
a nebytových prostorů v domě s byty

§4
(1) Pronajímatel může poté, co pominuly okolnosti podle § 3 odst. 1 písm. b), nejdříve však
po skončení nouzového stavu, požadovat zrušení
nájmu, nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby
omezení ve stanoveném rozsahu snášel, zejména
mohl-li by v důsledku omezení upadnout do takové
nouze, že nebude mít ani na nutnou výživu vlastní
nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle
zákona povinen.
(2) Nedohodnou-li se strany, soud k návrhu
pronajímatele rozhodne o zrušení nájmu podle odstavce 1.

§6
Pro účely § 6 a 7 se rozumí
a) poskytovatelem služeb poskytovatel služeb podle § 2 písm. a) zákona č. 67/2013 Sb., kterým
se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění zákona
č. 104/2015 Sb. (dále jen „zákon o službách“),
b) příjemcem služeb příjemce služeb podle § 2
písm. b) zákona o službách a
c) vyúčtováním vyúčtování podle § 2 písm. f) zákona o službách.

§5

§7

Opatření ke zmírnění dopadů epidemie
na příjemce úvěru poskytnutého
Státním fondem rozvoje bydlení

Povinnost poskytovatele služeb doručit vyúčtování služeb příjemci služeb, která by podle § 7
odst. 1 zákona o službách dospěla po dni nabytí
účinnosti tohoto zákona a přede dnem 31. srpna
2020, se považuje za dospělou dnem 1. září 2020.

(1) Státní fond rozvoje bydlení může na žádost
příjemce úvěru odložit splatnost splátek jistiny a příslušenství úvěru na dobu do 30. listopadu 2020, doloží-li příjemce úvěru neschopnost splácet úvěr
vzniklou v důsledku mimořádného opatření při epidemii. Po příjemci úvěru nelze v souvislosti s podáním žádosti podle věty první požadovat úhradu

§8
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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ZÁKON
ze dne 22. dubna 2020
o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2
na nájemce prostor sloužících podnikání

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§1
(1) Nouzovým stavem se pro účely tohoto
zákona rozumí nouzový stav vyhlášený v souladu
s čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky vládou České republiky v roce 2020
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu nového koronaviru /označovaný jako
SARS CoV-2/ na území České republiky.
(2) Mimořádným opatřením při epidemii se pro
účely tohoto zákona rozumí
a) krizové opatření podle § 2 písm. c) krizového
zákona přijaté vládou České republiky v době
nouzového stavu,
b) mimořádné opatření vydané v roce 2020 Ministerstvem zdravotnictví na základě § 69 odst. 1
písm. b), § 69 odst. 2 a § 80 odst. 1 písm. g)
zákona o ochraně veřejného zdraví k ochraně
obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2,
c) mimořádné opatření vydané v roce 2020
krajskou hygienickou stanicí na základě § 69
odst. 1 písm. b), § 69 odst. 2, § 82 odst. 1
a § 82 odst. 2 písm. m) zákona o ochraně veřejného zdraví k zamezení dalšího šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2.
(3) Rozhodnou dobou se pro účely tohoto
zákona rozumí doba ode dne 12. března 2020 do
30. června 2020.
(4) Ochrannou dobou se pro účely tohoto zákona rozumí doba ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona do dne 31. prosince 2020.
§2
(1) Ustanovení tohoto zákona se použijí na nájem nebo podnájem prostoru nebo místnosti (dále

jen „nájem“), je-li účelem nájmu provozování podnikatelské činnosti v tomto prostoru nebo v této
místnosti a slouží-li prostor nebo místnost alespoň
převážně k podnikání, bez ohledu na to, zda je účel
nájmu v nájemní smlouvě vyjádřen (dále jen „prostor
sloužící podnikání“).
(2) Ustanovení tohoto zákona se použijí i na
pacht, je-li podstatnou částí předmětu pachtu prostor
sloužící podnikání.
(3) K ujednání, které se odchyluje od ustanovení tohoto zákona v neprospěch nájemce, se nepřihlíží.
§3
(1) Pronajímatel nemůže v ochranné době nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného spojeným
s užíváním prostoru sloužícího k podnikání, pokud
prodlení nastalo
a) v rozhodné době, a
b) v důsledku omezení plynoucího z mimořádného
opatření při epidemii, které mu znemožňovalo
nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.
(2) Ustanovením odstavce 1 není dotčeno právo ukončit nájem z jiných důvodů ani další práva
pronajímatele vzniklá v důsledku prodlení nájemce.
(3) Nájemce pronajímateli předloží listiny
osvědčující splnění podmínek podle odstavce 1
písm. b) do patnácti dnů ode dne, kdy nastalo první
prodlení s placením nájemného podle odstavce 1.
(4) Nájemce je povinen uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době
a které nájemce řádně neuhradil, do konce ochranné
doby. Neuhradí-li nájemce v ochranné době všechny
dluhy na nájemném, které se staly splatnými v rozhodné době, má pronajímatel právo vypovědět nájem; výpovědní doba činí 5 dní. Pronajímatel má toto
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právo i tehdy, prohlásí-li nájemce, že tyto dluhy na
nájemném ani v ochranné době neuhradí.
(5) Zanikne-li či skončí nájem před uplynutím
ochranné doby, je nájemce povinen uhradit všechny
pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné
době, do 30 dnů od zániku či skončení nájmu.
§4
Pronajímatel může poté, co pominuly okolnosti
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podle § 3 odst. 1 písm. b), nejdříve však po skončení
nouzového stavu, požadovat zrušení nájmu, nelze-li
po něm spravedlivě požadovat, aby omezení ve stanoveném rozsahu snášel.

§5
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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O B S A H:
211. V y h l á š k a o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Cena Kč 37,–
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211
VYHLÁŠKA
ze dne 27. dubna 2020
o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 56, 71 a 112 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
§1
Hodnocení žáků
(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení
výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního
roku 2019/2020
a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém
pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně
docházet do školy,
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných
při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové
vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně
z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době,
kdy žák nemá povinnost řádně docházet do
školy, a
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první
pololetí školního roku 2019/2020.
(2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro
hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo
která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí
školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.
(3) Ve středním vzdělávání a ve vzdělávání
v konzervatoři může hodnocení výsledků vzdělávání
žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vycházet také z podkladů o vykonané pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo dobrovolné pomoci, pokud se vztahují k oboru vzdělání.
(4) Odstavec 1 se použije obdobně také pro
vzdělávání v základní umělecké škole.

§2
Zkoušky a komisionální zkoušky
Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška
nebo komisionální přezkoušení stanovené právními
předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního
vzdělávacího plánu, není jejich konání a hodnocení
žáka na jejich základě touto vyhláškou dotčeno.
§3
Zvláštní pravidla pro žáky konající závěrečnou
nebo maturitní zkoušku
(1) Na vysvědčení za druhé pololetí školního
roku 2019/2020 žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku
2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou
zkoušku, nelze žáka hodnotit stupněm „5 – nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, nebo ekvivalentním slovním hodnocením; namísto toho se
uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní
hodnocení.
(2) Ustanovení § 2 se nevztahuje na žáka
střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil
na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní
zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku; tomuto žákovi, který má konat zkoušku nebo komisionální
zkoušku a nemůže být hodnocen podle § 1, se vydá
vysvědčení, na kterém se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“,
nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení. Na žádost
žáka se umožní před vydáním vysvědčení zkouška
nebo komisionální přezkoušení a hodnocení se provede na jejich základě.
§4
Informování o způsobu hodnocení
Ředitel školy informuje žáky a jejich zákonné
zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání
žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020.
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§5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.
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