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MZD poř. č. 8 

I. 

Název legislativního úkolu 

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Předkladatel 
Spolupřed- 

kladatel1  

Stanovený termín 
předložení vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MZ       06.13 06.14 

 

Transpozice práva EU: Číselné označení 
směrnic (nařízení) a jejich název v českém 

překladu 
Termín stanovený pro implementaci 

      

      

      

vyberte měsíc.vyberte rok 

II. 

A. Kontext a definice problému 

A.1 Definice problémů 

Po provedení několika novel zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v roce 
2011 - 2013, které vyřešily problematiku dokončení transformace orgánů ochrany 
veřejného zdraví a zdravotních ústavů a zároveň provedly dokončení transpozice a 
adaptace předpisů Evropské unie, je nutné zajistit soulad tohoto zákona s novým 
Kontrolním řádem a provést některé změny v hmotně právní části a v části upravující 
výkon státní správy na úseku ochrany veřejného zdraví.  

A.2 Účel návrhu právního předpisu / cílový stav  

Účelem návrhu a cílovým stavem je zajištění souladu s novým Kontrolním řádem a 
odstranění případné duplicitní právní úpravy se stávajícím zákonem č. 258/2000 Sb. Dále 
se v oblasti ochrany veřejného zdraví před hlukem řeší omezení rozsahu povinných 
subjektů na podnikající nebo právnické osoby, které používají nebo provozují zdroj 
hluku. Problematika hluku, který způsobují fyzické osoby, se ponechává k řešení jako 
otázka veřejného pořádku obcím. Rovněž se vymezuje hluk, na který zákonná úprava 
nedopadá a upřesňují se pojmy chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor 
stavby. Snížuje se byrokratická zátěže povinných subjektů i orgánů ochrany veřejného 
zdraví např. zrušením institutu zdravotního průkazu a zásadně se mění přístup ke 
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 V případě vyplnění rozveďte v části B.4 Spolupráce s ústředními orgány státní správy. 
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kategorizaci prací. Zohledňuje se změna terminologie v návaznosti na zákon o 
chemických látkách včetně úprav některých paragrafů. Provádí se soulad se správním 
řádem. Upravují se skutkové podstaty správních deliktů pro jednotlivé úseky právní 
úpravy a navrhuje se maximální výše pokuty, kterou lze za správní delikt uložit. 
V souladu s Pandemickým plánem ČR se navrhuje zřídit Ústřední epidemiologickou 
komisi a epidemiologické komise krajů a hlavního města Prahy. 

A.3 Odůvodnění varianty přípravy legislativního návrhu  

Zajistit soulad tohoto zákona s novým Kontrolním řádem a provedení některých změn v 
hmotně právní části a v části upravující výkon státní správy na úseku ochrany 
veřejného zdraví.  

A.4 Varianty posuzované v rámci věcného řešení, včetně stanoviska předkladatele ke 
zpracování RIA:? Pokud je předkladatelem k předkládanému legislativnímu návrhu 
navrhováno zpracování RIA, uveďte varianty, které byly zvažovány, pokud ne, uveďte 
důvody, proč nemohla být alternativní řešení zvažována. 

ANO       NE   

Zvažovány jsou pouze dvě varianty. Nulová varianta, bez provedení jakýjkoli změn a 
navrhovaná varianta, která řeší soulad tohoto zákona s novým Kontrolním řádem a 
provedení některých změn v hmotně právní části a v části upravující výkon státní správy 
na úseku ochrany veřejného zdraví.   

A.5 Plánuje se s přijetím návrhu zákona současně přijetí prováděcích právních předpisů 
s termínem nabytí účinnosti současně se zákonem? Pokud ano, uveďte varianty, které 
budou v rámci RIA posuzovány, pokud ne, uveďte zdůvodnění, proč nemá být 
k legislativnímu návrhu RIA zpracována.  

 ANO     NE     

Zpracování RIA se nepožaduje, neboť se bude jednat pouze o legislativně technickou 
úpravu již stávajících předpisů. 

A.6 Je na úrovni EU řešena iniciativa, která může ovlivnit východiska legislativního 
návrhu? 2  

 ANO     NE     

      

 

B. Hodnocení dopadů – procesní stránka 

B.1 Dotčené subjekty 

Orgány ochrany veřejného zdraví, MŠMT, MPSV, MPO, MD, MMR. 

Podnikatelé, zaměstnavatelé. 

                                                           

2
 Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v Evropské Unii stanoví, 

že pokud to neohrožuje plnění leg. závazků, zdrží se předkladatel předložení návrhu právního předpisu, pokud v blízké době 

(zpravidla do 6 měsíců), bude přijat předpis EU, jehož implementace si vyžádá změnu téhož právního předpisu. 
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Odborná veřejnost, občané 

Orgány a organizace zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mlídeže. 

B.2 Konzultace  

Předkládaný návrh byl již z větší své části jednou legislativně projednáván a následně 
stažen z programu jednání vlády v roce 2010. Již při přípravě a následném legislativním 
procesu byla většina změn a doplnění v návrhu projednávána a konzultována jak 
s příslušnými ministerstvy, tak s ostatními organizacemi a subjekty, včetně odborných 
společností, jejichž požadavky a připomínky byly většinou zohledněny. Informace o 
návrzích budoucích změn byly rámcově prezentovány na vzdělávacích akcích a 
konzultačních dnech pořádaných Ministerstvem zdravotnictví, národním centrem 
ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů a Institutem pro další vzdělávání 
lékařů a farmaceutů. 

B.3 Dostupná data a zdroje statistik  

Vzhledem k charakteru navrhovaných změn nejsou zpracovány statistické přehledy. 

B.4 Spolupráce s ústředními orgány státní správy  

Spolupráce bude realizována zejména s Ministerstvem vnitra na základě předchozí 
dohody při řešení souladu tohoto zákona s novým Kontrolním řádem. Případné další 
konzultace budou probíhat se zainteresovanými orgány v průběhu přípravy návrhu 
novely zákona a v rámci připomínkových řízení. 

 

C. Očekávané specifické dopady – zaškrtněte, v případě kladné odpovědi dopady 
specifikujte.  

C.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty  

 ANO     NE     

      

C.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR  

 ANO     NE     

       

C.3 Dopady na podnikatelské subjekty  

 ANO     NE     

      

C.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje), především v případě návrhu na 
přenesený výkon státní správy  

 ANO     NE     

Jedná se o problematiku při řešení hluku působeného fyzickými osobami, který se ponechává 
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k řešení jako otázka veřejného pořádku obcím.      

C.5 Sociální dopady (tj. dopady na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 
slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny)  

 ANO     NE     

      

C.6 Dopady na spotřebitele 

 ANO     NE     

      

C.7 Dopady na životní prostředí  

 ANO     NE     

      

C.8 Dopady na rovnost mužů a žen  

 ANO     NE     

      

Kontaktní osoba/ osoby   

Uveďte prosím kontakty na odpovědnou osobu, popřípadě osoby, které Přehled dopadů 
zpracovaly. Současně uveďte kontakt na osobu, která bude odpovědná za zpracování návrhu 
právního předpisu, včetně RIA, pokud není tato osoba shodná se zpracovatelem Přehledu 
dopadů.   

 MUDr. Sylvia Kvášová, pověřená řízením odboru ochrany veřejného zdraví, tel. 
224972440, email: sylvie.kvasova@mzcr.cz 

 MUDr. Jaromír Hrubý, odd. ekonomiky  a podpory veřejného zdraví, tel. 224972932, 
email: jaromir.hruby@mzcr.cz  

 


