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ZÁKON

ze dne 21. dubna 2020,

kter˝m se m�ní zákon �. 258/2000 Sb., o ochran� veYejného zdraví a o zm�n�
n�kter˝ch souvisejících zákono, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, a dalaí související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákon� �eské re-
publiky:

�ÁST PRVNÍ

Zm�na zákona o ochran� veYejného zdraví

�l. I

Zákon �. 258/2000 Sb., o ochran� veYejného
zdraví a o zm�n� n�kter˝ch souvisejících zákono,
ve zn�ní zákona �. 254/2001 Sb., zákona �. 274/
/2001 Sb., zákona �. 13/2002 Sb., zákona �. 76/
/2002 Sb., zákona �. 86/2002 Sb., zákona �. 120/
/2002 Sb., zákona �. 320/2002 Sb., zákona �. 274/
/2003 Sb., zákona �. 356/2003 Sb., zákona �. 362/
/2003 Sb., zákona �. 167/2004 Sb., zákona �. 326/
/2004 Sb., zákona �. 562/2004 Sb., zákona �. 125/
/2005 Sb., zákona �. 253/2005 Sb., zákona �. 381/
/2005 Sb., zákona �. 392/2005 Sb., zákona �. 444/
/2005 Sb., zákona �. 59/2006 Sb., zákona �. 74/
/2006 Sb., zákona �. 186/2006 Sb., zákona �. 189/
/2006 Sb., zákona �. 222/2006 Sb., zákona �. 264/
/2006 Sb., zákona �. 342/2006 Sb., zákona �. 110/
/2007 Sb., zákona �. 296/2007 Sb., zákona �. 378/
/2007 Sb., zákona �. 124/2008 Sb., zákona �. 130/
/2008 Sb., zákona �. 274/2008 Sb., zákona �. 227/
/2009 Sb., zákona �. 281/2009 Sb., zákona �. 301/
/2009 Sb., zákona �. 151/2011 Sb., zákona �. 298/
/2011 Sb., zákona �. 375/2011 Sb., zákona �. 466/
/2011 Sb., zákona �. 115/2012 Sb., zákona �. 333/
/2012 Sb., zákona �. 223/2013 Sb., zákona �. 64/
/2014 Sb., zákona �. 247/2014 Sb., zákona �. 250/
/2014 Sb., zákona �. 252/2014 Sb., zákona �. 82/
/2015 Sb., zákona �. 267/2015 Sb., zákona �. 243/
/2016 Sb., zákona �. 250/2016 Sb., zákona �. 298/
/2016 Sb., zákona �. 183/2017 Sb., zákona �. 193/
/2017 Sb., zákona �. 202/2017 Sb., zákona �. 225/
/2017 Sb. a zákona �. 277/2019 Sb., se m�ní takto:

1. V poznámce pod �arou �. 1 se za slova
„Sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 2002/
/49/ES ze dne 25. �ervna 2002 o hodnocení a Yízení

hluku ve venkovním prostYedí“ vkládají slova „ , ve
zn�ní naYízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/1010“.

2. Poznámka pod �arou �. 62 zní:

„62) NaYízení Rady (EHS) �. 2658/87 ze dne 23. �ervence
1987 o celní a statistické nomenklatuYe a o spole�ném
celním sazebníku.
NaYízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 178/
/2002 ze dne 28. ledna 2002, kter˝m se stanoví obecné
zásady a po~adavky potravinového práva, zYizuje se
Evropsk˝ úYad pro bezpe�nost potravin a stanoví po-
stupy t˝kající se bezpe�nosti potravin, v platném zn�ní.
NaYízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 851/
/2004 ze dne 21. dubna 2004 o zYízení Evropského stYe-
diska pro prevenci a kontrolu nemocí.
NaYízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 852/
/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygien� potravin, v plat-
ném zn�ní.
NaYízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 1935/
/2004 ze dne 27. Yíjna 2004 o materiálech a pYedm�tech
ur�en˝ch pro styk s potravinami a o zruaení sm�rnic 80/
/590/EHS a 89/109/EHS, v platném zn�ní.
NaYízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 1223/
/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetick˝ch pYíprav-
cích.
NaYízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 1907/
/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemick˝ch látek, o zYízení
Evropské agentury pro chemické látky, o zm�n� sm�r-
nice 1999/45/ES a o zruaení naYízení Rady (EHS) �. 793/
/93, naYízení Komise (ES) �. 1488/94, sm�rnice Rady 76/
/769/EHS a sm�rnic Komise 91/155/EHS, 93/105/ES
a 2000/21/ES, v platném zn�ní.
NaYízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 1272/
/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, ozna�ování
a balení látek a sm�sí, o zm�n� a zruaení sm�rnic 67/548/
/EHS a 1999/45/ES a o zm�n� naYízení (ES) �. 1907/
/2006, v platném zn�ní.
NaYízení Komise (EU) �. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011
o materiálech a pYedm�tech z plasto ur�en˝ch pro styk
s potravinami.
Provád�cí naYízení Komise (EU) �. 321/2011 ze dne
1. dubna 2011, kter˝m se m�ní naYízení (EU) �. 10/
/2011, pokud jde o omezení pou~ívání bisfenolu A
v plastov˝ch kojeneck˝ch láhvích.

Sbírka zákono �. 205 / 2020Strana 1570 �ástka 73



NaYízení Komise (EU) �. 284/2011 ze dne 22. bYezna
2011, kter˝m se stanoví zvláatní podmínky a podrobné
postupy dovozu plastového kuchyHského nádobí z po-
lyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného
z �ínské lidové republiky a �ínské zvláatní administra-
tivní oblasti Hongkong.
NaYízení Komise (ES) �. 282/2008 ze dne 27. bYezna
2008 o materiálech a pYedm�tech z recyklovan˝ch plasto
ur�en˝ch pro styk s potravinami a o zm�n� naYízení (ES)
�. 2023/2006.
NaYízení Komise (ES) �. 2023/2006 ze dne 22. prosince
2006 o správné v˝robní praxi pro materiály a pYedm�ty
ur�ené pro styk s potravinami.
NaYízení Komise (ES) �. 1895/2005 ze dne 18. listopadu
2005 o omezení pou~ití n�kter˝ch epoxyderiváto v ma-
teriálech a pYedm�tech ur�en˝ch pro styk s potravinami.
NaYízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 765/
/2008 ze dne 9. �ervence 2008, kter˝m se stanoví po-
~adavky na akreditaci a dozor nad trhem t˝kající se
uvád�ní v˝robko na trh a kter˝m se zruauje naYízení
(EHS) �. 339/93.
NaYízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625
ze dne 15. bYezna 2017 o úYedních kontrolách a jin˝ch
úYedních �innostech provád�n˝ch s cílem zajistit uplat-
Hování potravinového a krmivového práva a pravidel t˝-
kajících se zdraví zvíYat a dobr˝ch ~ivotních podmínek
zvíYat, zdraví rostlin a pYípravko na ochranu rostlin,
o zm�n� naYízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
�. 999/2001, (ES) �. 396/2005, (ES) �. 1069/2009, (ES)
�. 1107/2009, (EU) �. 1151/2012, (EU) �. 652/2014,
(EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, naYízení Rady (ES)
�. 1/2005 a (ES) �. 1099/2009 a sm�rnic Rady 98/58/
/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/
/120/ES a o zruaení naYízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) �. 854/2004 a (ES) �. 882/2004, sm�rnic
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 (naYízení o úYedních kontrolách).“.

3. V § 3 odst. 3 v�t� poslední se slova „a jde
o stavbu, v ní~ je teplá voda dodávána veYejnosti“
zruaují a slova „podle § 4 odst. 5“ se nahrazují slovy
„podle § 4 odst. 4“.

4. V § 4 odst. 4 v�t� páté se slova „stavbu, v ní~
se voda dodává veYejnosti“ nahrazují slovy „veYejn˝
objekt podle § 3 odst. 2 písm. d)“.

5. V § 6a odst. 3 písm. d) se za slovo „odpado“
vkládají slova „ , mnohobun��n˝ch organismo“.

6. V § 6a odst. 6 se za slova „ukazatelo jakosti
vody v pYírodním koupaliati,“ vkládají slova „pravi-
dla sledování a zposob hodnocení mnohobun��n˝ch
organismo v pYírodním koupaliati,“.

7. V § 7 odst. 1 v�t� druhé se za slova „odbor-

nému vzd�lávání“ vkládají slova „d�tí a mladist-
v˝ch“.

8. V § 7a v�tách první a druhé se slova „ , ~áko
a studento“ nahrazují slovy „ve v�ku do ukon�ení
povinné akolní docházky“.

9. Nadpis § 8 zní: „`kola v pYírod� a zotavo-
vací akce“.

10. V § 8 se na konci odstavce 1 doplHují v�ty
„Zotavovací akce se mo~e skládat z více b�ho. Pro
ú�ely ú�asti na zotavovací akci se za dít� ve v�ku do
15 let pova~uje i dít�, které v kalendáYním roce, kdy
je zotavovací akce poYádána, dovraí v�k 15 let. `ko-
lou v pYírod� se pro ú�ely tohoto zákona rozumí
zotavovací pobyt bez pYeruaení vzd�lávání d�tí ma-
teYské akoly nebo ~áko základní akoly, kter˝ orga-
nizuje mateYská nebo základní akola.“.

11. V § 8 odst. 3 úvodní �ásti ustanovení se za
slovo ,,osoba“ vkládají slova ,,nebo akola, která vy-
sílá d�ti na akolu v pYírod� na dobu delaí ne~ 5 dno,“
a za slova „zotavovací akce“ se vkládají slova „nebo
akoly v pYírod�“.

12. V § 8 odst. 3 se na konci textu písmene a)
doplHují slova „ , a to s uvedením adresy nebo názvu
katastrálního území a zem�pisn˝ch souYadnic“.

13. V § 8 odst. 3 písmeno b) zní:

„b) po�et zú�astn�n˝ch d�tí; jedná-li se o zotavovací
akci, po�et d�tí zú�astn�n˝ch v ka~dém b�hu
s uvedením data jeho zahájení a ukon�ení,“.

14. V § 8 odst. 3 písm. c) se slovo „a“ nahrazuje
�árkou.

15. V § 8 odst. 3 písmeno d) zní:

„d) zposob zajiat�ní stravování ú�astníko a“.

16. V § 8 odst. 3 se na konci odstavce doplHuje
písmeno e), které zní:

„e) jméno a pYíjmení odpov�dné osoby pYítomné na
akole v pYírod� nebo zotavovací akci, a to pro
ka~d˝ b�h zotavovací akce, a telefonní �íslo na
ni.“.

17. V § 8 odst. 4 v�t� první se za slovo ,,osoba“
vkládají slova ,,nebo akola, která vysílá d�ti na akolu
v pYírod� na dobu delaí ne~ 5 dno,“.

18. V § 9 odst. 1 úvodní �ásti ustanovení se za
slova ,,v pYírod�“ vkládají slova ,,na dobu delaí ne~
5 dno“.
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19. V § 9 odst. 1 písm. a) se slova „a podrobilo
se stanoven˝m pravideln˝m o�kováním nebo má do-
klad, ~e je proti nákaze imunní nebo ~e se nemo~e
o�kování podrobit pro trvalou kontraindikaci“ zru-
aují.

20. V § 9 se na konci textu odstavce 2 doplHují
slova „a podrobilo se stanoven˝m pravideln˝m
o�kováním nebo má doklad, ~e je proti nákaze
imunní nebo ~e se nemo~e o�kování podrobit pro
kontraindikaci.“.

21. V § 9 odst. 3 v�t� první se za slova v pYí-
rod�“ vkládají slova „na dobu delaí ne~ 5 dno“.

22. V § 9 odst. 3 se za v�tu první vkládá v�ta
„Nemá-li dít� registrujícího poskytovatele, vydává
posudek poskytovatel v oboru praktické lékaYství
pro d�ti a dorost.“.

23. V § 9 odst. 3 v�t� tYetí se slovo „Tento“
nahrazuje slovy „V pYípad� zotavovací akce tento“.

24. V § 9 odst. 3 v�t� tYetí se slovo „trvalou“
zruauje.

25. V § 9 se odstavec 4 zruauje.

26. V § 10 odst. 2 se za v�tu první vkládá v�ta
„Nemá-li osoba registrujícího poskytovatele, vydává
posudek poskytovatel v oboru vaeobecné praktické
lékaYství nebo praktické lékaYství pro d�ti a dorost.“.

27. V § 11 odst. 1 úvodní �ásti ustanovení se za
slova „v pYírod�“ vkládají slova ,,na dobu delaí ne~
5 dno“.

28. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „oboru vae-
obecné lékaYství nebo“ nahrazují slovy „studijního
programu v oblasti vzd�lávání Vaeobecné lékaY-
ství a“.

29. Na konci nadpisu § 12 se doplHují slova
„a akola v pYírod� na krataí dobu“.

30. V § 12 se za slova „§ 8 odst. 1“ vkládají
slova „v�ta první“ a na konci ustanovení se doplHuje
v�ta ,,`kola, která vysílá d�ti na akolu v pYírod� na
dobu 5 dno nebo krataí, musí zajistit hygienicky ne-
závadn˝ stav zaYízení a zásobování akce pitnou vo-
dou v rozsahu stanoveném provád�cím právním
pYedpisem pro zotavovací akce.“.

31. V § 13 odst. 1 v�t� první se za slovo „vzd�-
lávání,“ vkládají slova „provozoven ~ivností podle
§ 7 odst. 1, staveb, v nich~ je poskytována slu~ba
pé�e o dít� v d�tské skupin�92),“ a slova „pro shro-

ma~✏ování v�taího po�tu osob“ se nahrazují slovy
„staveb se shroma~✏ovacím prostorem93)“.

Poznámky pod �arou �. 92 a 93 zn�jí:

„92) Zákon �. 247/2014 Sb., o poskytování slu~by pé�e o dít�
v d�tské skupin� a o zm�n� souvisejících zákono, ve
zn�ní pozd�jaích pYedpiso.

93) Vyhláaka �. 268/2009 Sb., o technick˝ch po~adavcích na
stavby, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso.“.

32. V § 19 odst. 1 se slova „uvád�ní potravin do
ob�hu18),“ nahrazují slovy „zpracování potravin18),
uvád�ní potravin na trh18),“.

Poznámka pod �arou �. 18 zní:

„18) �l. 3 body 2, 8 a 16 naYízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) �. 178/2002, v platném zn�ní.“.

33. V § 19 odst. 2 v�t� první se slova „nebo
pYi uvád�ní potravin do ob�hu18)“ nahrazují slovy
„ , zpracování potravin18) nebo pYi uvád�ní potravin
na trh18)“.

34. V § 21 odst. 3 v�t� první se za slova „rekon-
di�ní slu~by“ vkládá slovo „ , solárium“.

35. V § 21a v�t� tYetí se slova „a teplotu vnitY-
ního vzduchu“ zruaují a slova „v ubytovacích jed-
notkách“ se nahrazují slovy „ve stavbách ubytova-
cích zaYízení“.

36. V § 23 odstavec 1 v�etn� poznámky pod
�arou �. 94 zní:

„(1) Stravovací slu~bou je �innost provozova-
tele potravináYského podniku88), která souvisí s ja-
koukoli fází v˝roby, pYípravy, skladování, distribuce
a uvedení pokrmo na trh za ú�elem jejich podávání
v rámci zaYízení spole�ného stravování94).

94) �l. 2 odst. 2 písm. d) naYízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) �. 1169/2011, v platném zn�ní.“.

37. V § 24 odst. 1 písm. b) se za slovo „pYed-
pisem“ vkládají slova „a pYímo pou~iteln˝mi pYed-
pisy Evropské unie“ a slova „do ob�hu“ se nahrazují
slovy „na trh“.

38. V § 24 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) v pYípad�, ~e po~adavky nebo podmínky skla-
dování podle písmene a) nejsou stanoveny, do-
dr~ovat po~adavky a podmínky skladování sta-
novené provozovatelem potravináYského pod-
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niku, kter˝ látku, surovinu, polotovar nebo po-
travinu vyrobil.“.

Poznámka pod �arou �. 27 se zruauje.

39. V § 26 odstavec 4 zní:

„(4) Hygienické po~adavky uvedené v odstav-
cích 1 a~ 3 se nevztahují na pYedm�ty b�~ného u~í-
vání uvedené v § 25 písm. c) nabízené jako pou~ité.“.

40. V § 26 se doplHují odstavce 5 a~ 7, které
v�etn� poznámek pod �arou �. 95 a 96 zn�jí:

„(5) V˝robce a dovozce materiálo nebo pYed-
m�to ur�en˝ch pro styk s potravinami je povinen
písemn� oznámit zahájení, zm�nu nebo ukon�ení
v˝roby nebo dovozu materiálo nebo pYedm�to ur�e-
n˝ch pro styk s potravinami do 7 dno ode dne, kdy
tyto skute�nosti nastaly, pYísluanému orgánu ochra-
ny veYejného zdraví. Podnikající fyzická osoba
v oznámení uvede jméno a pYíjmení nebo obchodní
firmu, sídlo a adresu provozovny, zda vyrábí nebo
dová~í materiály nebo pYedm�ty ur�ené pro styk
s potravinami, identifika�ní �íslo nebo registra�ní
�íslo u zahrani�ní osoby. Právnická osoba v ozná-
mení uvede obchodní firmu nebo název, sídlo,
právní formu, adresu provozovny, zda vyrábí nebo
dová~í materiály nebo pYedm�ty ur�ené pro styk
s potravinami, identifika�ní �íslo nebo registra�ní
�íslo u zahrani�ní osoby.

(6) Povinnost stanovená v odstavci 5 se ob-
dobn� vztahuje na provozovatele potravináYského
podniku95) pou~ívajícího ve svém potravináYském
podniku96) materiály nebo pYedm�ty ur�ené pro styk
s potravinami, které vyrobil nebo dovezl.

(7) Na provozovatele potravináYského podniku
pou~ívajícího ve svém potravináYském podniku ma-
teriály nebo pYedm�ty ur�ené pro styk s potravinami,
které vyrobil, se vztahují obdobn� po~adavky stano-
vené v odstavci 1 písm. a) a b). Na provozovatele
potravináYského podniku pou~ívajícího ve svém po-
travináYském podniku materiály nebo pYedm�ty
ur�ené pro styk s potravinami, které dovezl, se vzta-
hují obdobn� po~adavky stanovené v odstavci 1
písm. a) a b) a v odstavci 2.

95) �l. 3 bod 3 naYízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
�. 178/2002, v platném zn�ní.

96) �l. 3 bod 2 naYízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
�. 178/2002, v platném zn�ní.“.

41. V § 30 odst. 1 v�t� první se slova „jiné za-
Yízení nebo pozemek“ zruaují.

42. V § 30 odst. 3 v�t� tYetí se slova „zaYízení
pro v˝chovu a vzd�lávání“ nahrazují slovy „pro
pYedakolní a akolní v˝chovu a vzd�lávání“.

43. V § 37 odst. 3 záv�re�ná �ást ustanovení
zní:

„a pYipojí k ~ádosti protokoly o m�Yení nebo vyae-
tYení faktoro pracovních podmínek podle § 38
odst. 1 nebo protokol o odborném hodnocení podle
§ 38 odst. 2, pokud bylo toto hodnocení prove-
deno.“.

44. V § 37 odstavec 4 zní:

„(4) Zam�stnavatel je povinen neprodlen�
oznámit pYísluanému orgánu ochrany veYejného
zdraví práce, které zaYadil do druhé kategorie, a pYed-
lo~it údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) a~ d), f) a g)
a dále protokoly o m�Yení nebo vyaetYení rizikov˝ch
faktoro pracovních podmínek provedeném podle
§ 38 odst. 1 nebo protokol o odborném hodnocení
podle § 38 odst. 2, pokud bylo toto hodnocení pro-
vedeno.“.

45. V § 38 se dosavadní text ozna�uje jako od-
stavec 1 a doplHují se odstavce 2 a 3, které v�etn�
poznámky pod �arou �. 97 zn�jí:

„(2) Pro rizikové faktory fyzická zát�~ nebo
pracovní poloha97) mo~e zam�stnavatel zaYadit práce
do druhé kategorie té~ na základ� odborného hod-
nocení provedeného dr~itelem autorizace k vyaetYení
v oboru fyziologie práce podle § 83a odst. 1 písm. i).
Protokol o odborném hodnocení musí obsahovat
údaje o charakteru práce, místu v˝konu práce, dob�
v˝konu práce, sm�nnosti, informace o manipulova-
ném materiálu, re~imu práce, pYestávkách na jídlo
a oddech v prob�hu konání práce, pou~ívaném ná-
Yadí, pohlaví zam�stnanco a jejich rotaci na jednotli-
v˝ch pracovních pozicích a fotodokumentaci vzta-
hující se k pracovnímu prostYedí, pokud byla poYí-
zena. V�ta první se nevztahuje na vyYazení práce z ri-
zikov˝ch prací pro rizikové faktory fyzická zát�~
nebo pracovní poloha.

(3) V pYípad�, ~e se pro rizikov˝ faktor fyzická
zát�~ nebo pracovní poloha vyskytne u zam�stnava-
tele nemoc z povolání nebo ohro~ení nemocí z povo-
lání, je zam�stnavatel povinen do 6 m�síco ode dne
uznání nemoci z povolání nebo ohro~ení nemocí
z povolání pYedlo~it pYísluanému orgánu ochrany
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veYejného zdraví pro práci, pYi ní~ vznikla nemoc
z povolání nebo ohro~ení nemocí z povolání, pro-
tokol o m�Yení uvedeného rizikového faktoru pro-
vedeném podle odstavce 1.

97) Vyhláaka �. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky
pro zaYazování prací do kategorií, limitní hodnoty uka-
zatelo biologick˝ch expozi�ních testo, podmínky od-
b�ru biologického materiálu pro provád�ní biologick˝ch
expozi�ních testo a nále~itosti hláaení prací s azbestem
a biologick˝mi �initeli, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso.“.

46. V § 39 odst. 3 se v�ta druhá nahrazuje v�-
tami „Poskytovatel pracovn�lékaYsk˝ch slu~eb je
povinen sd�lit pYísluanému orgánu ochrany veYej-
ného zdraví na jeho ~ádost v˝sledky biologick˝ch
expozi�ních testo. Poskytovatel pracovn�lékaYsk˝ch
slu~eb je povinen dodr~et ml�enlivost o v˝sledcích
testo jednotliv˝ch zam�stnanco.“.

47. Za § 40 se vkládá nov˝ § 40a, kter˝ zní:

„§ 40a

(1) Povinnosti podle § 37 a~ 39 plní v pYípad�
do�asného pYid�lení zam�stnance agentury práce
k u~ivateli podle zákona o zam�stnanosti tento u~i-
vatel. U~ivatel uveden˝ ve v�t� první sou�asn� s uza-
vYením dohody o do�asném pYid�lení zam�stnance
agentury práce k v˝konu práce u u~ivatele uzavYené
podle zákoníku práce pYedá agentuYe práce pro ú�ely
zajiat�ní pracovn�lékaYsk˝ch slu~eb agenturou práce
informace o kategorii práce do�asn� pYid�leného za-
m�stnance a zaYazení práce podle jednotliv˝ch roz-
hodujících rizikov˝ch faktoro. Pokud není práce do-
sud do kategorie zaYazena, sd�lí mu v˝sledky hod-
nocení rizik podle zvláatního právního pYedpisu,
a není-li hodnocení rizik dosud provedeno, pak
údaje o rizikov˝ch faktorech pracovních podmínek
ve vztahu k práci, k ní~ má b˝t zam�stnanec agen-
tury práce do�asn� pYid�len, a dále míru pYedpoklá-
dané expozice rizikov˝m faktorom pracovních pod-
mínek zhodnocené po projednání s poskytovatelem
pracovn�lékaYsk˝ch slu~eb.

(2) Po skon�ení do�asného pYid�lení zam�st-
nance agentury práce k v˝konu práce u u~ivatele
uvedeného v odstavci 1 v�t� první u~ivatel pYedá
agentuYe práce evidenci podle § 40. Agentura práce
je povinna tuto evidenci uchovávat po dobu stano-
venou v § 40.“.

48. V § 41 odst. 1 se za slova „dojde ke zm�n�“
vkládají slova „ohláaen˝ch údajo nebo zm�n�“.

49. V § 44a odst. 2 se slova „standardními v�-
tami ozna�ujícími specifickou rizikovost a nebezpe�-
nost a standardními pokyny pro bezpe�né zacházení
podle chemického zákona35a) a pYímo pou~iteln˝ch
pYedpiso Evropské unie o chemick˝ch látkách a che-
mick˝ch sm�sích78)“ nahrazují slovy „standardními
v�tami o nebezpe�nosti a pokyny pro bezpe�né za-
cházení podle naYízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) �. 1272/2008 o klasifikaci, ozna�ování
a balení látek a sm�sí, o zm�n� a zruaení sm�rnic 67/
/548/EHS a 1999/45/ES a o zm�n� naYízení (ES)
�. 1907/2006, v platném zn�ní (dále jen „naYízení
(ES) �. 1272/2008“)“.

50. V § 44a odstavce 3 a~ 5 zn�jí:

„(3) Nikdo nesmí nabízet, darovat, prodávat
ani jinak dodat, pYenechat nebo obstarat jin˝m oso-
bám, ne~ jsou osoby právnické nebo podnikající fy-
zické osoby, nebezpe�né chemické látky nebo che-
mické sm�si, které mají pYiYazenu tYídu a kategorii
nebezpe�nosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 po-
dle naYízení (ES) �. 1272/2008.

(4) Nikdo nesmí nabízet, darovat, prodávat ani
jinak dodat, pYenechat nebo obstarat pro fyzickou
osobu mladaí 18 let nebo osobu, její~ svéprávnost
byla soudem omezena, nebezpe�né chemické látky
nebo chemické sm�si, které mají pYiYazenu tYídu
nebo tYídy a kategorii nebo kategorie nebezpe�nosti
akutní toxicita kategorie 3 nebo toxicita pro speci-
fické cílové orgány po jednorázové nebo opakované
expozici kategorie 1 podle naYízení (ES) �. 1272/
/2008, nebo chemické látky nebo chemické sm�si,
které mají pYiYazenu tYídu a kategorie nebezpe�nosti
~íravost kategorie 1 se standardní v�tou H314 podle
naYízení (ES) �. 1272/2008.

(5) Právnické osoby a podnikající fyzické oso-
by nesm�jí prodávat v prodejních automatech a do
pYinesen˝ch nádob nebezpe�né chemické látky nebo
chemické sm�si, které mají pYiYazenu tYídu nebo
tYídy a kategorii nebo kategorie nebezpe�nosti
akutní toxicita kategorie 1, 2 nebo 3 nebo toxicita
pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo
opakované expozici kategorie 1, nebo nebezpe�né
chemické látky nebo chemické sm�si, které mají pYi-
Yazenu tYídu a kategorii nebezpe�nosti ~íravost kate-
gorie 1 se standardní v�tou o nebezpe�nosti H314
podle naYízení (ES) �. 1272/2008.“.
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51. V § 44a odst. 6 se v�ta první nahrazuje v�-
tou „Právnické osoby a podnikající fyzické osoby
sm�jí nakládat s nebezpe�n˝mi chemick˝mi látkami
nebo chemick˝mi sm�smi, které mají pYiYazenu tYídu
nebezpe�nosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2
podle naYízení (ES) �. 1272/2008, jen tehdy, jestli~e
nakládání s nimi mají zabezpe�eno fyzickou osobou
odborn� zposobilou podle § 44b odst. 1, nestanoví-li
zvláatní právní pYedpis jinak20).“.

52. V § 44a odstavec 7 zní:

„(7) Právnické osoby a podnikající fyzické oso-
by jsou povinny skladovat nebezpe�né chemické
látky nebo chemické sm�si, které mají pYiYazenu
tYídu nebezpe�nosti akutní toxicita kategorie 1 nebo
2 podle naYízení (ES) �. 1272/2008, v prostorách,
které jsou uzamykatelné a zabezpe�ené proti vlou-
pání a vstupu nepovolan˝ch osob. PYi skladování
musí b˝t vylou�ena zám�na a vzájemné akodlivé po-
sobení uskladn�n˝ch chemick˝ch látek a chemick˝ch
sm�sí a zabrán�no jejich pronikání do ~ivotního pro-
stYedí a ohro~ení zdraví fyzick˝ch osob.“.

53. V § 44a se odstavec 8 zruauje.

Dosavadní odstavec 9 se ozna�uje jako odstavec 8.

54. V § 44a odst. 8 se v�ta první nahrazuje v�-
tou „Právnické osoby a podnikající fyzické osoby,
které nakládají s nebezpe�n˝mi chemick˝mi látkami
nebo chemick˝mi sm�smi, které mají pYiYazenu tYídu
nebezpe�nosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 po-
dle naYízení (ES) �. 1272/2008, jsou povinny vést
evidenci t�chto chemick˝ch látek a chemick˝ch
sm�sí.“ a ve v�t� druhé se slova „a jméno a pYíjme-
ní osoby (název nebo firmu), které“ nahrazují slovy
„ , jméno a pYíjmení osoby a ozna�ení útvaru sub-
jektu, pro kter˝“.

55. V § 44b odstavec 1 zní:

„(1) Za fyzické osoby odborn� zposobilé pro
nakládání s nebezpe�n˝mi chemick˝mi látkami nebo
chemick˝mi sm�smi, které mají pYiYazenu tYídu ne-
bezpe�nosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle
naYízení (ES) �. 1272/2008, se pova~ují

a) absolventi vysok˝ch akol, kteYí získali vysoko-
akolské vzd�lání

1. v magisterském studijním programu v oblasti
vzd�lávání Vaeobecné lékaYství a zubní lékaY-
ství, Farmacie nebo v oblasti vzd�lávání Ve-
terinární lékaYství, veterinární hygiena nebo
v oblasti vzd�lávání Zdravotnické obory se

zam�Yením na pYípravu odborného pracov-
níka v ochran� a podpoYe veYejného zdraví
nebo obdobné vysokoakolské vzd�lání, které
bylo získáno studiem na vysoké akole neza-
Yazen˝m do oblasti vzd�lávání,

2. v oblasti vzd�lávání Chemie nebo obdobné
vysokoakolské vzd�lání, které bylo získáno
studiem na vysoké akole nezaYazen˝m do
oblasti vzd�lávání,

3. v oblasti vzd�lávání U�itelství se zam�Yením
na chemii nebo obdobné vysokoakolské
vzd�lání, které bylo získáno studiem na vy-
soké akole nezaYazen˝m do oblasti vzd�lá-
vání,

4. a mají osv�d�ení o absolvování programu ce-
lo~ivotního vzd�lávání se zam�Yením na to-
xikologii35f), nebo

5. v magisterském studijním programu v oblas-
ti vzd�lávání Biologie, ekologie a ~ivotní
prostYedí se zam�Yením na rostlinolékaYství
a ochranu rostlin, obdobné vysokoakolské
vzd�lání, které bylo získáno studiem na vy-
soké akole nezaYazen˝m do oblasti vzd�lá-
vání, nebo absolvovali program celo~ivot-
ního vzd�lávání se zam�Yením na rostlinolé-
kaYství a ochranu rostlin35g),

b) fyzické osoby, které mají jiné vzd�lání, ne~ je
uvedeno v písmeni a), a které se úsp�an� pod-
robily zkouace odborné zposobilosti a mají
osv�d�ení podle odstavce 4 o odborné zposo-
bilosti k nakládání s nebezpe�n˝mi chemick˝-
mi látkami nebo chemick˝mi sm�smi, které mají
pYiYazenu tYídu nebezpe�nosti akutní toxicita
kategorie 1 nebo 2 podle naYízení (ES)
�. 1272/2008.“.

56. V § 44b odst. 2 v�t� první se slova „klasifi-
kovan˝mi jako vysoce toxické (dále jen „zkuaební
místo“)“ nahrazují slovy „ , které mají pYiYazenu
tYídu nebezpe�nosti akutní toxicita kategorie 1 ne-
bo 2 podle naYízení (ES) �. 1272/2008,“.

57. V § 44b odst. 4 v�t� první se slova „klasi-
fikovan˝mi jako vysoce toxické“ nahrazují slovy
„ , které mají pYiYazenu tYídu nebezpe�nosti akutní
toxicita kategorie 1 nebo 2 podle naYízení (ES)
�. 1272/2008“.

58. V § 46 odst. 2 v�t� druhé se slovo „trvalá“
zruauje.
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59. V § 46 odst. 2 v�t� poslední se za slova „po-
skytovatel zdravotních slu~eb“ vkládají slova „uve-
den˝ v § 47a“.

60. V § 47a odst. 2 se za slovo „oborech“ vklá-
dají slova „infek�ní lékaYství,“.

61. V § 47a odst. 4 v�t� první se slova „nebo
infek�ní lékaYství“ nahrazují slovy „ , infek�ní lékaY-
ství, vaeobecné praktické lékaYství nebo praktické lé-
kaYství pro d�ti a dorost po absolvování certifikova-
ného kurzu o�kování“.

62. V § 50 se slova „nebo v pYípad� právnické
osoby té~ jinou �innost“ zruaují, za slova ,,do 3 let
v�ku“ se vkládají slova „nebo v˝chova d�tí nad
3 roky v�ku v pYedakolních zaYízeních98)“, slovo
„trvalou“ se zruauje a na konci odstavce se doplHuje
v�ta „Doklad o provedení pravidelného o�kování
nebo doklad o tom, ~e je dít� proti nákaze imunní
nebo se nemo~e o�kování podrobit pro kontraindi-
kaci, vydá poskytovatel zdravotních slu~eb v oboru
praktické lékaYství pro d�ti a dorost na ~ádost zá-
konného zástupce dít�te, p�stouna nebo fyzické oso-
by, které bylo dít� soudem sv�Yeno do osobní
pé�e80).“.

Poznámka pod �arou �. 98 zní:

„98) PYíloha �. 2 a pYíloha �. 4 bod 72 naYízení vlády �. 278/
/2008 Sb., o obsahov˝ch náplních jednotliv˝ch ~ivností,
ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso.“.

63. V § 51 odst. 1 písm. b) se slovo „trvalou“
zruauje.

64. V § 58 odstavec 3 zní:

„(3) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci
a deratizaci, pYi které se pou~ívají nebezpe�né che-
mické látky nebo chemické sm�si, které mají pYiYa-
zenu tYídu nebo tYídy a kategorii nebo kategorie ne-
bezpe�nosti akutní toxicita kategorie 1, 2 nebo 3
nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jedno-
rázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle
naYízení (ES) �. 1272/2008, mo~e provád�t fyzická
osoba, která

a) dovraila v�k 18 let,

b) absolvovala odborn˝ kurs pro práci s t�mito lát-
kami a sm�smi, nebo jinak získala odborné zna-
losti a praktické dovednosti v rozsahu uprave-
ném provád�cím právním pYedpisem37c) a

c) má platné osv�d�ení o odborné zposobilosti.“.

65. V § 61 odst. 3 se v�ta první nahrazuje v�tou
„Pokud osoba oprávn�ná provozovat speciální
ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci hodlá
provád�t speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci
a deratizaci nebezpe�n˝mi chemick˝mi látkami nebo
chemick˝mi sm�smi, které mají pYiYazenu tYídu nebo
tYídy a kategorii nebo kategorie nebezpe�nosti
akutní toxicita kategorie 1, 2 nebo 3 nebo toxicita
pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo
opakované expozici kategorie 1 podle naYízení (ES)
�. 1272/2008, je povinna písemn� oznámit tuto sku-
te�nost orgánu ochrany veYejného zdraví a obecnímu
úYadu pYísluan˝m podle místa provád�ní �innosti,
a to nejpozd�ji 48 hodin pYed zapo�etím této �in-
nosti.“.

66. V § 62a v�t� první se text „odst. 2“ zruauje.

67. V § 67 odst. 12 v�t� první se slova „od-
stavce 9“ nahrazují slovy „odstavce 11“.

68. V § 69 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) pYíkaz k provedení ohniskové dezinfekce, de-
zinsekce a deratizace na celém zasa~eném
území; ohniskovou dezinfekci, dezinsekci a de-
ratizaci provede zdravotní ústav (§ 86 odst. 1),
stanoví-li tak rozhodnutím pYísluan˝ orgán
ochrany veYejného zdraví; v takovém pYípad�
jsou fyzické osoby, podnikající fyzické osoby
a právnické osoby povinny vytvoYit podmínky
pro provedení ohniskové dezinfekce, dezin-
sekce nebo deratizace stanovené rozhodnutím
pYísluaného orgánu ochrany veYejného zdraví
a strp�t provedení ohniskové dezinfekce, dezin-
sekce nebo deratizace v termínu stanoveném
tímto rozhodnutím; náklady na tuto ohnisko-
vou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci provede-
nou zdravotním ústavem jsou hrazeny ze stát-
ního rozpo�tu,“.

69. V § 77 odst. 2 v�t� první se slovo „~elezni�-
ních“ zruauje.

70. V § 77 odstavec 4 zní:

„(4) }adatel o vydání územního rozhodnutí,
územního souhlasu nebo spole�ného souhlasu ke
stavb� podle odstavce 3 do území zatí~eného zdro-
jem hluku pYedlo~í pYísluanému orgánu ochrany ve-
Yejného zdraví pro ú�ely vydání stanoviska podle
odstavce 1 protokol o m�Yení hluku provedeném
podle § 32a nebo hlukovou studii a návrh opatYení
k ochran� pYed hlukem, jde-li o území zatí~ené hlu-

Sbírka zákono �. 205 / 2020Strana 1576 �ástka 73



kem nad stanovené hygienické limity. Stejnou povin-
nost má ~adatel, kter˝ hodlá pYedlo~it stavebnímu
úYadu návrh veYejnoprávní smlouvy, ~adatel o zm�nu
v u~ívání stavby podle odstavce 3 a ~adatel o vydání
spole�ného povolení ke stavb� podle odstavce 3.“.

71. V § 77 odst. 5 se za slovo „nemo~e“ vklá-
dají slova „stavebník nebo jin˝ budoucí u~ivatel“.

72. V § 80 odst. 1 se písmeno x) s textem „pYi-
jímá ~ádosti podle pYímo pou~itelného pYedpisu
Evropské unie na úseku materiálo a pYedm�to pro
styk s potravinami o povolení nové látky dosud ne-
uvedené na seznamu látek, jejich~ u~ití pYi v˝rob�
materiálo a pYedm�to ur�en˝ch pro styk s potravi-
nami je povoleno, jako~ i ~ádosti o zm�nu povolení
vydan˝ch podle tohoto pYímo pou~itelného pYed-
pisu Evropské unie,“ ozna�uje jako písmeno w).

73. V § 80 se na konci odstavce 4 doplHuje v�ta
„Analytické metody kontroly slo~ení kosmetick˝ch
pYípravko stanoví provád�cí právní pYedpis.“.

74. V § 80 odst. 8 se v�ta druhá nahrazuje v�tou
„Hlavním hygienikem �eské republiky mo~e b˝t
jmenován pouze lékaY se získanou specializovanou
zposobilostí a jmenuje jej vláda; na jeho v˝b�r, jme-
nování a odvolání se pYim�Yen� pou~ijí ustanovení
zákona o státní slu~b�.“.

75. V § 80 se doplHuje odstavec 9, kter˝ v�etn�
poznámek pod �arou �. 99 a 100 zní:

„(9) Ministerstvo zdravotnictví

a) je dot�en˝m orgánem pYi posuzování ú�inn˝ch
látek a pYípravko na ochranu rostlin podle
pYímo pou~itelného pYedpisu Evropské unie
upravujícího uvád�ní pYípravko na ochranu
rostlin na trh99),

b) pYedkládá Evropské komisi a Evropskému
úYadu pro bezpe�nost potravin vícelet˝ národní
program pro rezidua pesticido podle �lánku 30
naYízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
�. 396/2005100),

c) koordinuje spolupráci orgáno ochrany veYej-
ného zdraví a provád�ní �inností vypl˝vajících
z po~adavku �l. 4 odst. 2 naYízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o úYedních
kontrolách a jiné úYední �innosti provád�n˝ch
s cílem zajistit uplatHování potravinového práva
v oblasti materiálo a pYedm�to ur�en˝ch pro
styk s potravinami.

99) NaYízení Evropského parlamentu a Rady (EU) �. 1107/
/2009 ze dne 21. Yíjna 2009 o uvád�ní pYípravko na
ochranu rostlin na trh a o zruaení sm�rnic Rady 79/
/117/EHS a 91/414/EHS.

100) �lánek 30 naYízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
�. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limi-
tech reziduí pesticido v potravinách a krmivech rostlin-
ného a ~ivo�ianého povodu a na jejich povrchu a o zm�n�
sm�rnice Rady 91/414/EHS.“.

76. V § 81 odst. 2 a § 81c písm. c) se slova „jed-
noho roku“ nahrazují slovy „2 let“.

77. V § 82 odst. 2 písmeno o) zní:

„o) vykonávat státní zdravotní dozor nad pln�ním
povinnosti zam�stnavatele zajistit pracovn�lé-
kaYské slu~by a povinnosti poskytovatele pra-
covn�lékaYsk˝ch slu~eb provád�t pracovn�lé-
kaYské prohlídky ulo~ené zvláatním právním
pYedpisem61)“.

78. V § 82 odst. 2 písm. w) se slova „a h)“ na-
hrazují slovy „a i)“.

79. V § 82 se na konci odstavce 2 te�ka nahra-
zuje �árkou a doplHuje se písmeno z), které v�etn�
poznámky pod �arou �. 101 zní:
„z) podílet se na vzd�lávání lékaYo a zdravotnick˝ch

pracovníko, uskute�Hovaném v souladu se zá-
konem �. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání
a uznávání odborné zposobilosti a specializo-
vané zposobilosti k v˝konu zdravotnického po-
volání lékaYe, zubního lékaYe a farmaceuta, a zá-
konem �. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání
a uznávání zposobilosti k v˝konu nelékaYsk˝ch
zdravotnick˝ch povolání a k v˝konu �inností
souvisejících s poskytováním zdravotní pé�e
a o zm�n� n�kter˝ch souvisejících zákono,
spolupracovat s vysokou akolou uskute�Hující
akreditovan˝ studijní program v oblasti vzd�lá-
vání Vaeobecné lékaYství a zubní lékaYství
a Zdravotnické obory101).

101) Zákon �. 111/1998 Sb., o vysok˝ch akolách a o zm�n�
a dopln�ní dalaích zákono, ve zn�ní pozd�jaích pYed-
piso.“.

80. V § 83 odst. 1 v�t� poslední se slova
„ÚstYední vojensk˝ zdravotní ústav“ nahrazují slovy
„Vojensk˝ zdravotní ústav“.

81. V § 84 odst. 1 úvodní �ásti ustanovení se
slova „PYi v˝konu státního zdravotního dozoru
orgány“ nahrazují slovem „Orgány“.
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82. V § 84 odst. 1 písm. a) se slovo „dozírají“
nahrazuje slovy „pYi v˝konu státního zdravotního
dozoru dozírají na to“.

83. V § 84 odst. 1 písm. u) se slova „do
ob�hu48)“ nahrazují slovy „na trh48)“.

84. V § 86 odst. 1 se v�ta první nahrazuje v�tou
„K vyaetYování a m�Yení slo~ek ~ivotních a pracov-
ních podmínek, v˝robko, k vyaetYování biologic-
kého materiálu a k provád�ní biologick˝ch expozi�-
ních testo pro ú�ely v˝konu státního zdravotního
dozoru a dále ke sledování ukazatelo zdravotního
stavu obyvatelstva, monitorování vztaho zdravot-
ního stavu obyvatelstva a faktoro ~ivotního prostYedí
a ~ivotních a pracovních podmínek, pYíprav� pod-
klado pro hodnocení a Yízení zdravotních rizik
a pro �innost orgánu ochrany veYejného zdraví jako
slo~ky integrovaného záchranného systému, k po-
dílení se na provád�ní místních programo ochrany
a podpory zdraví, na vzd�lávání lékaYo a ostatních
zdravotnick˝ch pracovníko a v˝uce studento v akre-
ditovaném studijním programu v oblasti vzd�lávání
Vaeobecné lékaYství a zubní lékaYství a Zdravotnické
obory, jako~ i k v˝chov� k podpoYe a ochran� ve-
Yejného zdraví a k poskytování poradensk˝ch slu~eb
a dalaích slu~eb na úseku ochrany veYejného zdraví
se zYizují zdravotní ústavy se sídlem v Ústí nad
Labem a v Ostrav�.“.

85. V § 86 se na konci odstavce 1 doplHuje v�ta
„Zdravotní ústavy té~ provád�jí �innosti podle ji-
n˝ch právních pYedpiso.“.

86. V § 86 odst. 2 se v�ta první nahrazuje v�tou
„K pYíprav� podklado pro národní zdravotní poli-
tiku, pro ochranu a podporu zdraví, k zajiat�ní me-
todické a referen�ní �innosti na úseku ochrany ve-
Yejného zdraví, k monitorování a v˝zkumu vztaho
~ivotních podmínek a zdraví, k mezinárodní spolu-
práci, ke kontrole kvality poskytovan˝ch slu~eb
v ochran� veYejného zdraví, k podílení se na vzd�lá-
vání lékaYo a ostatních zdravotnick˝ch pracovníko
a v˝uce studento v akreditovaném studijním pro-
gramu v oblasti vzd�lávání Vaeobecné lékaYství
a zubní lékaYství a Zdravotnické obory a pro zdra-
votní v˝chovu obyvatelstva se zYizuje Státní zdra-
votní ústav se sídlem v Praze.“.

87. V �ásti první hlav� V dílu 1 se za oddíl 3
vkládá nov˝ oddíl 4, kter˝ v�etn� nadpisu a pozná-
mek pod �arou �. 102 a 103 zní:

„Oddíl 4

ÚYední laboratoY a národní referen�ní laboratoY

§ 87

(1) Ministerstvo zdravotnictví v oboru své po-
sobnosti ur�uje úYední laboratoY k �innostem podle
�lánku 37 a zruauje její ur�ení podle �lánku 39
odst. 2 naYízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625, a dále ur�uje národní referen�ní la-
boratoY v oblasti úYedních kontrol a epidemiologické
bd�losti102).

(2) ÚYední laboratoYí mo~e b˝t ur�en zdravotní
ústav. ÚYední laboratoY musí splHovat po~adavky
stanovené naYízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625.

(3) Národní referen�ní laboratoYí mo~e b˝t
ur�en zdravotní ústav nebo Státní zdravotní ústav,
pYípadn� jiná právnická osoba ustavená Minister-
stvem zdravotnictví nebo organiza�ní slo~ka státu
zYízená Ministerstvem zdravotnictví. Národní refe-
ren�ní laboratoY musí splHovat po~adavky podle na-
Yízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/
/625103).

(4) Seznam úYedních laboratoYí a seznam ná-
rodních referen�ních laboratoYí uveYejHuje Minister-
stvo zdravotnictví ve V�stníku Ministerstva zdravot-
nictví a na sv˝ch internetov˝ch stránkách.

102) NapYíklad rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
�. 1082/2013/EU ze dne 22. Yíjna 2013 o vá~n˝ch pYes-
hrani�ních zdravotních hrozbách a o zruaení rozhodnutí
�. 2119/98/ES. Provád�cí rozhodnutí Komise (EU)
�. 2018/945 o pYenosn˝ch nemocích a souvisejících
zvláatních zdravotních problémech, které musí b˝t pod-
chyceny epidemiologick˝m dozorem, a o pYísluan˝ch
definicích pYípado.

103) �l. 100 naYízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625.“.

Dosavadní oddíl 4 se ozna�uje jako oddíl 5.

88. V § 88 odst. 2 se slova „a jakostí vod“ na-
hrazují slovy „ , jakostí vod nebo prodejem v˝robko
nebo pokrmo komunika�ními prostYedky na dálku“.

89. V § 88 se doplHují odstavce 9 a 10, které
zn�jí:

„(9) V rámci v˝konu státního zdravotního do-
zoru orgány ochrany veYejného zdraví v rozsahu je-
jich posobnosti jsou zam�stnanci pov�Yení ke kon-
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trole v pYípad� kontroly prodeje v˝robko nebo po-
krmo komunika�ními prostYedky na dálku opráv-
n�ni pYi odebírání vzorku kontrolním nákupem
u kontrolované osoby vyu~ívat zastírání toto~nosti.
Po obdr~ení vzorku orgány ochrany veYejného
zdraví informují kontrolovanou osobu o zahájení
kontroly z moci úYední85).

(10) V pYípad� kontroly prodeje na dálku se
vzorek pro druhé odborné stanovisko neposkytuje.
Tím není dot�eno právo na druhé odborné stanovis-
ko, které opravHuje provozovatele po~ádat o doku-
mentární pYezkum podle �l. 35 odst. 1 naYízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“.

90. V § 88a odst. 1 písm. d) se slova „nemoc-
ni�ních nákaz“ nahrazují slovy „infekcí spojen˝ch se
zdravotní pé�í“.

91. V § 88a odst. 1 se písmeno e) zruauje.
Dosavadní písmeno f) se ozna�uje jako písmeno e).

92. V § 88a odst. 1 se na konci textu písmene e)
doplHují slova „nebo ohro~ení nemocí z povolání“.

93. V § 88a se za odstavec 1 vkládá nov˝ od-
stavec 2, kter˝ v�etn� poznámky pod �arou �. 104
zní:

„(2) Pouze zam�stnanci s odbornou zposobi-
lostí k v˝konu povolání lékaYe104) mohou plnit
úkoly orgáno ochrany veYejného zdraví, uveden˝ch
v § 78 odst. 1 písm. a) a~ c),
a) pYi provád�ní lékaYsk˝ch �inností v ochran�

a podpoYe veYejného zdraví,
b) pYi vzd�lávání lékaYo,
c) jejich~ pYedm�tem jsou odborné lékaYské kon-

zultace s poskytovateli zdravotních slu~eb.

104) Zákon �. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uzná-
vání odborné zposobilosti a specializované zposobilosti
k v˝konu zdravotnického povolání lékaYe, zubního lé-
kaYe a farmaceuta, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso.“.

Dosavadní odstavce 2 a~ 4 se ozna�ují jako odstav-
ce 3 a~ 5.

94. V § 92a se vkládají nové odstavce 12 a 13,
které v�etn� poznámky pod �arou �. 86 zn�jí:

„(12) V˝robce a dovozce materiálo a pYedm�to
ur�en˝ch pro styk s potravinami a provozovatel po-
travináYského podniku uveden˝ v § 26 odst. 6 se do-
pustí pYestupku tím, ~e v rozporu s § 26 odst. 5 ne-
podá oznámení o zahájení, zm�n� nebo ukon�ení

v˝roby nebo dovozu materiálo nebo pYedm�to ur�e-
n˝ch pro styk s potravinami.

(13) Provozovatel potravináYského podniku
uveden˝ v § 26 odst. 6 se dopustí pYestupku tím, ~e
a) nesplní povinnost ulo~enou rozhodnutím vyda-

n˝m na základ� pYímo pou~itelného pYedpisu
Evropské unie upravujícího v˝kon úYední kon-
troly86),

b) v rozporu s § 26 odst. 7 nebo pYímo pou~itel-
n˝mi pYedpisy Evropské unie na úseku mate-
riálo a pYedm�to ur�en˝ch pro styk s potravi-
nami87)
1. pou~ívá v˝robek, kter˝ není bezpe�n˝, nebo

nedodr~í správnou v˝robní praxi,
2. nesplní povinnost zkouaet nebo hodnotit do-

dr~ení stanoven˝ch po~adavko na slo~ení
nebo vlastnosti v˝robku, nebo

3. nevede dokumentaci o zkouace nebo hodno-
cení dodr~ení stanoveného po~adavku na
slo~ení nebo vlastnosti v˝robku, nebo ji ne-
vede ve stanoveném rozsahu, nebo

c) nesplní jinou povinnost podle pYímo pou~itel-
n˝ch pYedpiso Evropské unie na úseku mate-
riálo a pYedm�to ur�en˝ch pro styk s potravi-
nami87), ne~ která je uvedena v písmeni b).

86) NaYízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/
/625, v platném zn�ní.“.

Dosavadní odstavec 12 se ozna�uje jako odstavec 14.

95. V § 92a odst. 14 písm. a) se slova „nebo od-
stavce 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 od-
stavce 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) do-
plHuje slovo „nebo“.

100. V § 92b odst. 1 se na konci písmene g)
�árka nahrazuje te�kou a písmena h) a i) se zruaují.
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101. V § 92b odst. 2 písm. c) se text „§ 4
odst. 5“ nahrazuje textem „§ 4 odst. 4“.

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

103. V § 92b odst. 8 písmeno e) zní:

„e) 100 000 K�, jde-li o pYestupek 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 �ásti ustanovení se
za slova ,,v pYírod�“ vkládají slova ,,na dobu delaí
ne~ 5 dno“.

106. V § 92d odst. 3 písm. b) se slova ,,§ 9
odst. 1 nebo 3“ nahrazují slovy ,,§ 9 odst. 1, 2 ne-
bo 3“.

107. V § 92d odst. 6 se slovo ,,Fyzická“ nahra-
zuje slovy ,,`kola vysílající d�ti na akolu v pYírod� na
dobu 5 dno nebo krataí, fyzická“.

108. V § 92d odst. 7 se slova ,, , ~áko a stu-
dento“ nahrazují slovy „ve v�ku do ukon�ení po-
vinné akolní docházky“.

109. V § 92f odst. 2 se za slova „rekondi�ní
slu~by“ vkládá slovo „ , solária“.

110. V § 92f odst. 4 písm. a) se na konci textu
bodu 10 doplHují slova „nebo o ukon�ení provozu
stravovací slu~by“.

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“
zruaují.

114. V § 92g odst. 1 a 2 se slova „jiné zaYízení
nebo pozemek,“ zruaují.

115. V § 92h odst. 1 se na konci textu písme-
ne a) doplHují slova „nebo povinnost podle § 38
odst. 2 nebo 3“.

116. V § 92h odst. 4 písm. i) se za slova „za-
m�stnanci osobní ochrann˝ pracovní prostYedek“
vkládají slova „ , mycí, �isticí a dezinfek�ní pro-
stYedky nebo ochranné nápoje“.

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

118. V § 92h se na konci odstavce 7 te�ka na-
hrazuje �árkou a doplHují se písmena g) a h), která
zn�jí:
„g) nezajistí pro zam�stnance nebo uchaze�e o za-

m�stnání pracovn�lékaYské slu~by, nebo
h) nevede dokumentaci o pracovn�lékaYsk˝ch

slu~bách podle vyhláaky o pracovn�lékaYsk˝ch
slu~bách a n�kter˝ch druzích posudkové
pé�e.“.

119. V § 92h odst. 8 písmeno b) zní:
„b) neprovede pracovn�lékaYskou prohlídku v roz-

sahu stanoveném vyhláakou o pracovn�lékaY-
sk˝ch slu~bách a n�kter˝ch druzích posudkové
pé�e nebo jin˝mi právními pYedpisy.“.

120. V § 92h odst. 9 písmeno d) zní:
„d) 500 000 K�, jde-li o pYestupek podle odstavce 1

písm. g), odstavce 4 písm. w) nebo odstavce 7
písm. g) nebo h),“.

121. V § 92h odst. 9 písm. e) se za slova „od-
stavec 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)“.

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 fy-

zická osoba se dopustí pYestupku tím, ~e
a) neprovede opatYení podle § 80 odst. 1 písm. h)

nebo y) nebo § 82 odst. 2 písm. l), nebo
b) nevytvoYí podmínky pro provedení ohniskové

dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace stano-
vené rozhodnutím pYísluaného orgánu ochrany
veYejného zdraví nebo nestrpí provedení ohnis-
kové dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace
v termínu stanoveném rozhodnutím pYíslua-
ného orgánu ochrany veYejného zdraví.“.

125. V § 92k odst. 4 se slova „pYijme dít�, které
se nepodrobilo stanovenému pravidelnému o�kování
nebo nemá stanoven˝ doklad“ nahrazují slovy „pYi-
jetím umo~Huje dít�ti, které se nepodrobilo stanove-
nému pravidelnému o�kování nebo nemá doklad, ~e

Sbírka zákono �. 205 / 2020Strana 1580 �ástka 73



je proti nákaze imunní nebo ~e se nemo~e o�kování
podrobit pro kontraindikaci, docházku do zaYízení“.

126. V § 92k odst. 5 se slovo „trvalá“ zruauje.

127. V § 92k odst. 6 písm. b) se slovo „trvalá“
zruauje.

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 �arou �. 73 zní:

„73) �lánek 79 odst. 2 písm. c) naYízení Evropského parla-
mentu 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“.

�l. II

PYechodná ustanovení

1. V˝robce a dovozce materiálo a pYedm�to
ur�en˝ch pro styk s potravinami a provozovatel po-
travináYského podniku uveden˝ v § 26 odst. 6 zá-
kona �. 258/2000 Sb., ve zn�ní ú�inném ode dne na-
bytí ú�innosti tohoto zákona, kteYí zahájili v˝robu
nebo dovoz materiálo nebo pYedm�to ur�en˝ch pro
styk s potravinami pYede dnem nabytí ú�innosti to-
hoto zákona, jsou povinni u�init oznámení podle
§ 26 odst. 5 zákona �. 258/2000 Sb., ve zn�ní ú�in-
ném ode dne nabytí ú�innosti tohoto zákona, do
6 m�síco ode dne nabytí ú�innosti tohoto zákona.

2. Osoba provozující solárium v den nabytí
ú�innosti tohoto zákona pYedlo~í návrh provozního
Yádu podle § 21 odst. 3 a 4 zákona �. 258/2000 Sb., ve
zn�ní ú�inném ode dne nabytí ú�innosti tohoto zá-
kona, pYísluanému orgánu ochrany veYejného zdraví
ke schválení nejpozd�ji do 9 m�síco ode dne nabytí
ú�innosti tohoto zákona. PYísluan˝ orgán ochrany
veYejného zdraví vydá osobám, které pYedlo~ily ná-
vrh provozního Yádu podle v�ty první, rozhodnutí
o tomto návrhu ve lhot� do 9 m�síco ode dne jeho
pYedlo~ení.

3. Oznámení podaná pYede dnem nabytí ú�in-

nosti tohoto zákona podle § 37 odst. 4 zákona
�. 258/2000 Sb., ve zn�ní ú�inném pYede dnem nabytí
ú�innosti tohoto zákona, se posuzují podle zákona
�. 258/2000 Sb., ve zn�ní ú�inném pYede dnem nabytí
ú�innosti tohoto zákona.

�ÁST DRUHÁ

Zm�na zákona
o specifick˝ch zdravotních slu~bách

�l. III

Zákon �. 373/2011 Sb., o specifick˝ch zdravot-
ních slu~bách, ve zn�ní zákona �. 167/2012 Sb., zá-
kona �. 47/2013 Sb., zákona �. 82/2015 Sb., zákona
�. 205/2015 Sb., zákona �. 264/2016 Sb., zákona
�. 298/2016 Sb., zákona �. 65/2017 Sb., zákona
�. 183/2017 Sb., zákona �. 202/2017 Sb., zákona
�. 310/2017 Sb. a zákona �. 277/2019 Sb., se m�ní
takto:

1. V § 54 odstavec 4 zní:

„(4) Posuzování zdravotní zposobilosti a pra-
covn�lékaYské prohlídky, s v˝jimkou vstupní lékaY-
ské prohlídky, pro práce, které dosud nejsou zaYa-
zeny do kategorie podle zákona o ochran� veYejného
zdraví, nebo pro práce, které jsou nebo budou vy-
konávány ve zkuaebním provozu podle jiného práv-
ního pYedpisu, kter˝ nepYekro�í 1 rok, zam�stnavatel
zajiaeuje u poskytovatele podle odstavce 2 písm. a),
se kter˝m uzavYel písemnou smlouvu, nebo podle
odstavce 2 písm. b), a to na základ� v˝sledko hod-
nocení rizik podle jiného právního pYedpisu. Vstupní
lékaYskou prohlídku zam�stnavatel zajiaeuje na zá-
klad� údajo o pYedpokládaném pracovním zaYazení
osoby ucházející se o zam�stnání a dále údajo
o druhu práce, re~imu práce, o rizikov˝ch faktorech
pracovních podmínek ve vztahu ke konkrétní práci
a míYe pYedpokládané expozice rizikov˝m faktorom
pracovních podmínek zhodnocené zam�stnavatelem
po projednání s poskytovatelem pracovn�lékaYsk˝ch
slu~eb.“.

2. V § 54 odst. 5 úvodní �ásti ustanovení se za
slovo „u~ivateli,“ vkládají slova „se kter˝m uzavYela
dohodu podle zákoníku práce o do�asném pYid�lení
zam�stnance agentury práce k v˝konu práce u u~iva-
tele, a to“.

3. V § 54 odst. 5 písm. c) se slova „na základ�
podmínek stanoven˝ch v písemné dohod� o do�as-
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ném pYid�lení zam�stnance agentury práce k v˝konu
práce u u~ivatele uzavYené podle zákoníku práce“
zruaují.

4. V § 57 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) provád�t v rozsahu stanoveném provád�cím

právním pYedpisem podle § 60 a jin˝mi práv-
ními pYedpisy
1. pracovn�lékaYské prohlídky,
2. pravideln˝ dohled na pracoviatích zam�stna-

vatele a nad pracemi vykonávan˝mi zam�st-
nanci; je-li zam�stnavatelem agentura práce,
pravideln˝ dohled provádí na pracoviatích
u~ivatele,“.

5. V § 57 odst. 1 písm. i) se za slovo „stanove-
n˝ch“ vkládají slova „jin˝mi právními pYedpisy27)
nebo“.

Poznámka pod �arou �. 27 zní:

„27) NapYíklad naYízení vlády �. 361/2007 Sb., kter˝m se sta-
noví podmínky ochrany zdraví pYi práci, ve zn�ní poz-
d�jaích pYedpiso, nebo vyhláaka �. 432/2003 Sb., kterou
se stanoví podmínky pro zaYazování prací do kategorií,
limitní hodnoty ukazatelo biologick˝ch expozi�ních tes-
to, podmínky odb�ru biologického materiálu pro pro-
vád�ní biologick˝ch expozi�ních testo a nále~itosti hlá-
aení prací s azbestem a biologick˝mi �initeli, ve zn�ní
pozd�jaích pYedpiso.“.

6. V § 90 odst. 4 písm. c) se na konci textu
bodu 1 doplHují slova „pro stanovení hodnot biolo-
gick˝ch expozi�ních testo“.

�ÁST TXETÍ

Zm�na zákona o ochran� spotYebitele

�l. IV

V § 23 odst. 3 zákona �. 634/1992 Sb., o ochran�
spotYebitele, ve zn�ní zákona �. 36/2008 Sb., zákona
�. 303/2013 Sb. a zákona �. 378/2015 Sb., se slova
„§ 10 odst. 1 a 3“ nahrazují textem „§ 10“.

�ÁST �TVRTÁ

Zm�na zákona o státní slu~b�

�l. V

Zákon �. 234/2014 Sb., o státní slu~b�, ve zn�ní
zákona �. 131/2015 Sb., zákona �. 199/2015 Sb., zá-
kona �. 298/2015 Sb., zákona �. 26/2016 Sb., zákona

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

1. V § 61 odst. 1 písm. g) se slovo „nebo“ zru-
auje.

2. V § 61 odst. 1 se na konci textu písmene h)
te�ka nahrazuje slovem „nebo“ a doplHuje se pís-
meno i), které zní:

„i) z dovodu, ~e pYestal splHovat po~adavek stano-
ven˝ pro slu~ební místo jin˝m právním pYed-
pisem.“.

�ÁST PÁTÁ

Zm�na lázeHského zákona

�l. VI

Zákon �. 164/2001 Sb., o pYírodních lé�iv˝ch
zdrojích, zdrojích pYírodních minerálních vod, pYí-
rodních lé�ebn˝ch lázních a lázeHsk˝ch místech
a o zm�n� n�kter˝ch souvisejících zákono (lázeHsk˝
zákon), ve zn�ní zákona �. 76/2002 Sb., zákona
�. 320/2002 Sb., zákona �. 444/2005 Sb., zákona
�. 186/2006 Sb., zákona �. 222/2006 Sb., zákona
�. 167/2008 Sb., zákona �. 227/2009 Sb., zákona
�. 281/2009 Sb., zákona �. 375/2011 Sb., zákona
�. 15/2015 Sb., zákona �. 250/2016 Sb., zákona
�. 183/2017 Sb., zákona �. 225/2017 Sb. a zákona
�. 277/2019 Sb., se m�ní takto:

1. V § 35 odst. 2 se písmeno g) zruauje.

Dosavadní písmeno h) se ozna�uje jako písmeno g).

2. V § 39 odst. 2 se slova „Referen�ní labora-
toYe pYírodních lé�iv˝ch zdrojo pYi v˝konu �inností“
nahrazují slovy „zdravotního ústavu ur�eného podle
§ 40 odst. 3 pYi v˝konu �inností Referen�ní labora-
toYe pYírodních lé�iv˝ch zdrojo“.

3. V § 40 se doplHuje odstavec 3, kter˝ v�etn�
poznámky pod �arou �. 29 zní:

„(3) �innosti Referen�ní laboratoYe pYírodních
lé�iv˝ch zdrojo podle tohoto zákona vykonává zdra-
votní ústav29) ur�en˝ Ministerstvem zdravotnictví.
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29) § 86 zákona �. 258/2000 Sb., o ochran� veYejného zdraví
a o zm�n� n�kter˝ch souvisejících zákono, ve zn�ní poz-
d�jaích pYedpiso.“.

�l. VII
PYechodná ustanovení

1. Referen�ní laboratoY pYírodních lé�iv˝ch
zdrojo zYízená podle § 35 odst. 2 písm. g) zákona
�. 164/2001 Sb., ve zn�ní ú�inném pYede dne nabytí
ú�innosti tohoto zákona, (dále jen „Referen�ní labo-
ratoY“) se zruauje ke dni nabytí ú�innosti tohoto zá-
kona.

2. Dnem nabytí ú�innosti tohoto zákona práva
a povinnosti z pracovn�právních vztaho, které má
Referen�ní laboratoY ke dni svého zruaení, pYecházejí
na zdravotní ústav, kter˝ je její nástupnickou orga-
nizací. Dnem nabytí ú�innosti tohoto zákona dále
pYecházejí na zdravotní ústav veakeré závazky, které
m�la Referen�ní laboratoY ke dni svého zruaení, ja-
ko~ i pYísluanost hospodaYit s veaker˝m majetkem
�eské republiky, s ním~ byla Referen�ní laboratoY
pYísluaná hospodaYit.

3. Práva a povinnosti z pracovn�právních
vztaho t�ch zam�stnanco, jejich~ pracovní pom�r
k Referen�ní laboratoYi skon�il pYede dnem zruaení
Referen�ní laboratoYe anebo tímto dnem, vypoYádá
nástupnická organizace uvedená v bodu 2.

4. Pokud byla Referen�ní laboratoY ú�astníkem
právních vztaho vznikl˝ch do dne jejího zruaení
v�etn� a ú�astníkem soudních, správních a jin˝ch Yí-
zení zahájen˝ch do dne jejího zruaení v�etn� a tyto
vztahy a Yízení dnem nabytí ú�innosti tohoto zákona
pokra�ují nebo se tímto dnem anebo po tomto dni
obnoví, je ú�astníkem uveden˝ch právních vztaho
a Yízení nástupnická organizace uvedená v bodu 2.

5. Do 30 dno ode dne nabytí ú�innosti tohoto
zákona poYídí nástupnická organizace uvedená
v bodu 2 protokol obsahující soupis majetku �eské
republiky v�etn� práv, soupis závazko a soupis práv
a povinností z pracovn�právních vztaho, které tato
nástupnická organizace pYevzala po zruaené Refe-
ren�ní laboratoYi. Nemovitosti, které se evidují v ka-
tastru nemovitostí, musí b˝t v protokolu ozna�eny
údaji nezbytn˝mi pro zápis do katastru nemovitostí.

6. Návrh na zápis zm�ny pYísluanosti hospoda-

Yit s nemovitostmi, u nich~ dochází k pYechodu pYí-
sluanosti hospodaYit na nástupnickou organizaci
uvedenou v bodu 2, do katastru nemovitostí podá
tato nástupnická organizace u pYísluaného katastrál-
ního úYadu do 60 dno ode dne nabytí ú�innosti to-
hoto zákona. Pro tento ú�el je protokol podle bo-
du 5 listinou osv�d�ující pYísluanost této nástupnické
organizace k hospodaYení s uveden˝mi nemovi-
tostmi.

�ÁST `ESTÁ

Zm�na zákona o veYejném zdravotním pojiat�ní

�l. VIII

V § 30 odst. 2 písm. b) zákona �. 48/1997 Sb.,
o veYejném zdravotním pojiat�ní a o zm�n� a do-
pln�ní n�kter˝ch souvisejících zákono, ve zn�ní zá-
kona �. 258/2000 Sb., zákona �. 261/2007 Sb., zákona
�. 362/2009 Sb., zákona �. 298/2011 Sb., zákona
�. 369/2011 Sb., zákona �. 200/2015 Sb., zákona
�. 290/2017 Sb. a zákona �. 277/2019 Sb., se na konci
textu bodu 7 te�ka nahrazuje �árkou a doplHuje se
bod 8, kter˝ zní:

„8. proti invazivním meningokokov˝m infek-
cím zposoben˝m meningokokem skupi-
ny B, je-li o�kování zahájeno do dovraení
aestého m�síce v�ku, a skupiny A, C, W, Y,
je-li o�kování provedeno jednou dávkou
v druhém roce ~ivota.“.

�ÁST SEDMÁ

Ú�INNOST

�l. IX

Tento zákon nab˝vá ú�innosti prvním dnem ka-
lendáYního m�síce následujícího po jeho vyhláaení,
s v˝jimkou ustanovení

a) �l. I bodu 31, které nab˝vá ú�innosti dnem
1. ledna 2021,

b) �l. I bodu 74, které nab˝vá ú�innosti dnem
uplynutí jednoho roku ode dne vyhláaení to-
hoto zákona, a

c) �l. I bodu 87, které nab˝vá ú�innosti dnem jeho
vyhláaení.

Vondrá�ek v. r.

Zeman v. r.

Babia v. r.
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206

ZÁKON

ze dne 21. dubna 2020,

kter˝m se m�ní zákon �. 551/1991 Sb., o Vaeobecné zdravotní pojiaeovn� �eské republiky,
ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, a zákon �. 280/1992 Sb., o resortních, oborov˝ch, podnikov˝ch

a dalaích zdravotních pojiaeovnách, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso

Parlament se usnesl na tomto zákon� �eské re-
publiky:

�ÁST PRVNÍ

Zm�na zákona
o Vaeobecné zdravotní pojiaeovn� �eské republiky

�l. I

Zákon �. 551/1991 Sb., o Vaeobecné zdravotní
pojiaeovn� �eské republiky, ve zn�ní zákona �. 592/
/1992 Sb., zákona �. 10/1993 Sb., zákona �. 60/1995
Sb., zákona �. 149/1996 Sb., zákona �. 48/1997 Sb.,
zákona �. 305/1997 Sb., zákona �. 93/1998 Sb., zá-
kona �. 127/1998 Sb., zákona �. 69/2000 Sb., zákona
�. 132/2000 Sb., zákona �. 220/2000 Sb., zákona
�. 49/2002 Sb., zákona �. 420/2003 Sb., zákona
�. 455/2003 Sb., zákona �. 438/2004 Sb., zákona
�. 117/2006 Sb., zákona �. 261/2007 Sb., zákona
�. 296/2007 Sb., zákona �. 362/2009 Sb., zákona
�. 188/2011 Sb., zákona �. 298/2011 Sb., zákona
�. 369/2011 Sb., zákona �. 458/2011 Sb., zákona
�. 60/2014 Sb., zákona �. 109/2014 Sb., zákona
�. 256/2014 Sb., zákona �. 200/2015 Sb., zákona
�. 128/2016 Sb., zákona �. 298/2016 Sb., zákona
�. 24/2017 Sb. a zákona �. 183/2017 Sb., se m�ní
takto:

1. V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „v˝ae rezerv-
ního fondu �iní“ nahrazují slovy „minimální v˝ae
rezervního fondu �iní“, slova „z pojistného“ se zru-
aují, za slova „zostatku základního fondu“ se vklá-
dají slova „nebo ostatních fondo“ a za slovo „stano-
vené“ se vkládá slovo „minimální“.

2. V § 21 odstavec 1 zní:

„(1) Dozor�í rada dohlí~í na dodr~ování práv-
ních pYedpiso a vnitYních pYedpiso a celkové hospo-
daYení Pojiaeovny. Za tím ú�elem jsou její �lenové
oprávn�ni nahlí~et do veaker˝ch dokumento Pojia-

eovny a zjiaeovat stav a zposob hospodaYení Pojia-
eovny.“.

�ÁST DRUHÁ

Zm�na zákona o resortních, oborov˝ch,
podnikov˝ch a dalaích zdravotních pojiaeovnách

�l. II

Zákon �. 280/1992 Sb., o resortních, oborov˝ch,
podnikov˝ch a dalaích zdravotních pojiaeovnách, ve
zn�ní zákona �. 10/1993 Sb., zákona �. 15/1993 Sb.,
zákona �. 60/1995 Sb., zákona �. 149/1996 Sb., zá-
kona �. 48/1997 Sb., zákona �. 93/1998 Sb., zákona
�. 127/1998 Sb., zákona �. 225/1999 Sb., zákona
�. 220/2000 Sb., zákona �. 49/2002 Sb., zákona
�. 420/2003 Sb., zákona �. 438/2004 Sb., zákona
�. 117/2006 Sb., zákona �. 261/2007 Sb., zákona
�. 296/2007 Sb., zákona �. 351/2009 Sb., zákona
�. 362/2009 Sb., zákona �. 188/2011 Sb., zákona
�. 298/2011 Sb., zákona �. 369/2011 Sb., zákona
�. 458/2011 Sb., zákona �. 60/2014 Sb., zákona
�. 109/2014 Sb., zákona �. 256/2014 Sb., zákona
�. 200/2015 Sb., zákona �. 128/2016 Sb., zákona
�. 298/2016 Sb., zákona �. 24/2017 Sb., zákona
�. 183/2017 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhláae-
ného pod �. 233/2018 Sb., se m�ní takto:

1. V § 4 se na konci odstavce 2 te�ka nahrazuje
�árkou a doplHují se písmena h) a i), která zn�jí:

„h) ozna�ení osoby nebo osob podle zakládací lis-
tiny, které plní funkci Správní rady a Dozor�í
rady zam�stnanecké pojiaeovny do doby zvo-
lení prvních �leno Správní rady a Dozor�í rady
zam�stnanecké pojiaeovny; tyto osoby musí
splHovat pYedpoklady pro v˝kon funkce podle
§ 10,

i) ozna�ení osoby podle zakládací listiny, která
plní funkci Yeditele do doby jmenování Yeditele
Správní radou zam�stnanecké pojiaeovny; tato
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osoba musí splHovat pYedpoklady pro v˝kon
funkce podle § 9a.“.

2. V § 10 se odstavec 3 zruauje.

Dosavadní odstavce 4 a~ 15 se ozna�ují jako od-
stavce 3 a~ 14.

3. V § 10 odstavec 4 zní:
„(4) Dozor�í rada zam�stnanecké pojiaeovny

dohlí~í na dodr~ování právních pYedpiso a vnitYních
pYedpiso a celkové hospodaYení zam�stnanecké po-
jiaeovny. Za tím ú�elem jsou její �lenové oprávn�ni
nahlí~et do veaker˝ch dokumento zam�stnanecké
pojiaeovny a zjiaeovat stav a zposob hospodaYení za-
m�stnanecké pojiaeovny.“.

4. V § 10 se za odstavec 4 vkládá nov˝ odsta-
vec 5, kter˝ zní:

„(5) Dozor�í rada zam�stnanecké pojiaeovny
projednává návrh zdravotn� pojistného plánu, ú�etní
záv�rku a návrh v˝ro�ní zprávy a své stanovisko
pYedkládá Správní rad�.“.

Dosavadní odstavce 5 a~ 14 se ozna�ují jako od-
stavce 6 a~ 15.

5. V § 10 odst. 7 se text „§ 6 odst. 6“ nahrazuje
textem „§ 6 odst. 7“.

6. V § 10 odstavec 8 zní:
„(8) Funk�ní období �lena orgánu zam�stna-

necké pojiaeovny �iní 4 roky, není-li dále stanoveno
jinak, a za�íná prvním dnem po skon�ení funk�ního
období pYedchozího �lena orgánu, na jeho~ místo
nastupuje postupem podle § 10a odst. 4 písm. a),
nebo prvním dnem po dni, kdy byl zvolen �lenem
orgánu v pYípad� podle § 10a odst. 4 písm. b).
Funk�ní období náhradníka trvá nejdéle do skon�ení
funk�ního období voleného �lena orgánu, na jeho~
místo nastoupil. �lena orgánu jmenovaného vládou
lze z funkce odvolat i pYed uplynutím funk�ního ob-
dobí.“.

7. V § 10 odst. 15 písmeno d) zní:
„d) dnem, kdy se stal volen˝ �len orgánu zam�stna-

necké pojiaeovny pojiat�ncem jiné zdravotní po-
jiaeovny,“.

8. Za § 10 se vkládají nové § 10a a~ 10g, které
zn�jí:

„§ 10a

(1) Správní radu zam�stnanecké pojiaeovny tvo-

Yí 5 �leno jmenovan˝ch vládou a 10 �leno volen˝ch
z Yad pojiat�nco této zam�stnanecké pojiaeovny
plátci pojistného na veYejné zdravotní pojiat�ní této
zam�stnanecké pojiaeovn� s tím, ~e 5 �leno volí spo-
le�n� zam�stnavatelé a osoby samostatn� v˝d�le�n�
�inné a 5 �leno volí spole�n� zam�stnanci a osoby
bez zdaniteln˝ch pYíjmo. �leny Správní rady jmeno-
vané vládou jmenuje a odvolává vláda na návrh mi-
nistra zdravotnictví.

(2) Dozor�í radu zam�stnanecké pojiaeovny
tvoYí

a) 3 �lenové, které na návrh ministra financí, mi-
nistra práce a sociálních v�cí a ministra zdravot-
nictví jmenuje a odvolává vláda,

b) 6 �leno volen˝ch z Yad pojiat�nco této zam�st-
nanecké pojiaeovny plátci pojistného na veYejné
zdravotní pojiat�ní této zam�stnanecké pojia-
eovn� s tím, ~e 3 �leny volí spole�n� zam�st-
navatelé a osoby samostatn� v˝d�le�n� �inné
a 3 �leny volí spole�n� zam�stnanci a osoby
bez zdaniteln˝ch pYíjmo.

(3) Skupinami plátco pojistného na veYejné
zdravotní pojiat�ní (dále jen „skupina plátco pojist-
ného“) se pro ú�ely voleb do orgáno zam�stnanecké
pojiaeovny rozumí

a) zam�stnavatelé a osoby samostatn� v˝d�le�n�
�inné,

b) zam�stnanci a osoby bez zdaniteln˝ch pYíjmo,
kter˝mi se rozumí osoby, které po cel˝ kalen-
dáYní m�síc nemají pYíjmy ze zam�stnání nebo
samostatné v˝d�le�né �innosti a není za n� plát-
cem pojistného stát.

(4) Zam�stnanecká pojiaeovna je povinna vyhlá-
sit volby do pYísluaného orgánu

a) nejpozd�ji 4 m�síce pYed skon�ením funk�ního
období jeho volen˝ch �leno, nebo

b) bezodkladn� v pYípad�, ~e na uvoln�né místo
voleného �lena orgánu ji~ není mo~né povolat
náhradníka.

(5) Zam�stnanecká pojiaeovna zveYejní infor-
maci o vyhláaení voleb zposobem umo~Hujícím dál-
kov˝ pYístup. Informace o vyhláaení voleb obsahuje

a) ozna�ení orgánu zam�stnanecké pojiaeovny, do
n�ho~ se volby konají, v�etn� skupiny plátco
pojistného, která je v t�chto volbách oprávn�na
hlasovat,
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b) po�et volen˝ch �leno pYísluaného orgánu za-
m�stnanecké pojiaeovny v pYísluané skupin�
plátco pojistného,

c) datum, do kdy lze pYihláaku ke kandidatuYe na
�lena pYísluaného orgánu zam�stnanecké pojia-
eovny podat s tím, ~e lhota pro podání pYihláaky
�iní 2 m�síce ode dne vyhláaení voleb, a

d) termín konání voleb.

§ 10b

(1) Kandidovat do orgánu zam�stnanecké po-
jiaeovny mo~e osoba, která

a) je pln� svéprávná,

b) je bezúhonná,

c) doru�ila zam�stnanecké pojiaeovn� vlastnoru�n�
podepsanou pYihláaku podle odstavce 3,

d) proká~e podporu alespoH 50 pojiat�nco pYíslua-
né zam�stnanecké pojiaeovny; podpora se pro-
kazuje Yádn� vypln�n˝m podpisov˝m archem
doru�en˝m zam�stnanecké pojiaeovn� spole�n�
s pYihláakou podle písmene c), a

e) je ke dni podání pYihláaky ke kandidatuYe na
�lena orgánu zam�stnanecké pojiaeovny pojia-
t�ncem zam�stnanecké pojiaeovny, která volby
vyhlásila.

(2) Podpisov˝ arch obsahuje jméno, popYípad�
jména, a pYíjmení, �íslo pojiat�nce a vlastnoru�ní
podpis pojiat�nce, kter˝ vyjadYuje kandidátovi svoji
podporu. Sou�ástí podpisového archu je souhlas se
zpracováním osobních údajo v rozsahu podle v�ty
první, a to pouze pro ú�ely volby, pro ni~ se pod-
pora vyjadYuje.

(3) PYihláaka ke kandidatuYe na �lena orgánu
zam�stnanecké pojiaeovny obsahuje

a) jméno, popYípad� jména, a pYíjmení, �íslo pojia-
t�nce, datum narození, adresu pro doru�ování
a ov�Yen˝ vlastnoru�ní podpis osoby kandidu-
jící na �lena orgánu zam�stnanecké pojiaeovny,

b) ozna�ení orgánu zam�stnanecké pojiaeovny, do
n�ho~ osoba kandiduje,

c) ozna�ení skupiny plátco pojistného, v ní~ osoba
kandiduje s tím, ~e ka~dá osoba je oprávn�na
kandidovat pouze v jedné skupin� plátco pojist-
ného,

d) vlastnoru�n� podepsan˝ ~ivotopis,

e) v˝pis z evidence RejstYíku tresto, kter˝ nesmí
b˝t staraí ne~ 3 m�síce, a

f) Yádn� vypln�n˝ podpisov˝ arch podle odstav-
ce 2.

(4) Neobsahuje-li pYihláaka ke kandidatuYe ná-
le~itosti podle odstavce 3, zam�stnanecká pojiaeovna
vyzve bezodkladn�, nejpozd�ji do 5 dno ode dne
doru�ení pYihláaky ke kandidatuYe na �lena orgánu
zam�stnanecké pojiaeovny, osobu, která ji poda-
la, k dopln�ní nebo úprav� pYísluan˝ch nále~itostí.
Nejsou-li nále~itosti dopln�ny nebo upraveny nej-
pozd�ji poslední den lhoty pro podání pYihláaky ke
kandidatuYe, pova~uje se pYihláaka za neplatnou.

(5) Zam�stnanecká pojiaeovna zveYejní patnáct˝
den od uplynutí lhoty pro podání pYihláaek podle
§ 10a odst. 5 písm. c) zposobem umo~Hujícím dál-
kov˝ pYístup seznam kandidáto na �lena pYísluaného
orgánu a skupiny plátco pojistného, v ní~ kandidují,
v�etn� jejich ~ivotopisu.

(6) ZároveH se zveYejn�ním seznamu kandidáto
zveYejní zam�stnanecká pojiaeovna v~dy informace o
a) zposobu volby s tím, ~e ob�ma skupinám plátco

pojistného musí b˝t zajiat�na mo~nost volit
prezen�n� na provozovn� zam�stnanecké pojia-
eovny v její b�~né provozní dob�,

b) organiza�ním, technickém a personálním zabez-
pe�ení voleb v�etn� jednotliv˝ch provozoven
a pYípadn� dalaích míst, která zam�stnanecká
pojiaeovna za ú�elem volby ur�í, a

c) zposobu úpravy a pYedání hlasovacího lístku
v pYísluané skupin� plátco pojistného s tím, ~e
hlasovací lístek musí v~dy obsahovat nále~itosti
podle § 10d odst. 2 a 3.

§ 10c

(1) Zam�stnanecká pojiaeovna zahájí volby
patnáct˝m dnem následujícím po dni zveYejn�ní
seznamu kandidáto na �lena pYísluaného orgánu. PYi-
padá-li tento den na sobotu, ned�li, nebo svátek, za-
hájí se volby nejbli~aí následující pracovní den.
Volby trvají 3 pracovní dny.

(2) Zam�stnavatel a osoba samostatn� v˝d�-
le�n� �inná hlasují v rozsahu pojistného, které od-
vedli pYísluané zam�stnanecké pojiaeovn� za období
6 kalendáYních m�síco pYedcházejících kalendáYnímu
m�síci, ve kterém se vyhlaaují volby (dále jen „rozsah
odvedeného pojistného“), a to prezen�n�, popYípad�
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elektronicky, pokud elektronick˝ zposob volby za-
m�stnanecká pojiaeovna umo~Huje.

(3) Rozhodnou v˝ai rozsahu odvedeného po-
jistného zam�stnanecká pojiaeovna ur�í ke dni zve-
Yejn�ní seznamu kandidáto podle § 10b odst. 5. Na
~ádost zam�stnavatele nebo osoby samostatn� v˝d�-
le�n� �inné zam�stnanecká pojiaeovna sd�lí v˝ai roz-
sahu odvedeného pojistného této osob�. Stí~nost
proti rozhodné v˝ai rozsahu odvedeného pojistného
lze podat nejpozd�ji 14 dno pYed zahájením voleb.

(4) Zam�stnanec a osoba bez zdaniteln˝ch pYí-
jmo jsou oprávn�ni hlasovat, pokud byli v m�síci
pYedcházejícím zahájení hlasování evidováni v pYí-
sluané skupin� plátco pojistného, a to prezen�n�, po-
pYípad� elektronicky, pokud elektronick˝ zposob
volby zam�stnanecká pojiaeovna umo~Huje.

§ 10d

(1) Plátce pojistného je v pYípad� prezen�ní
volby povinen se pYed vydáním hlasovacího lístku
prokázat prokazem toto~nosti, jedná-li se o fyzickou
osobu, anebo pYísluan˝m oprávn�ním k jednání za
právnickou osobu nebo organiza�ní slo~ku státu.

(2) Hlasovací lístek v elektronické nebo listinné
podob� obsahuje v~dy seznam kandidáto na �lena
pYísluaného orgánu v pYísluané skupin� plátco pojist-
ného, v ní~ plátce pojistného hlasuje.

(3) V pYípad� skupiny zam�stnavatelo a osob
samostatn� v˝d�le�n� �inn˝ch hlasovací lístek dále
obsahuje identifikátor plátce pojistného v anonymi-
zované podob� a údaj o rozsahu odvedeného pojist-
ného.

(4) Zam�stnanecká pojiaeovna zaznamená pYes-
n˝ �as odeslání hlasovacího lístku, jde-li o hlasování
v elektronické form�, nebo �as vydání hlasovacího
lístku, jde-li o hlasování v prezen�ní form�.

(5) Hlasovací lístek je neplatn˝, pokud plátce
pojistného ozna�í více kandidáto, ne~ je po�et vole-
n˝ch �leno orgánu v pYísluané skupin� plátco pojist-
ného. Dále je hlasovací lístek neplatn˝, pokud není
na pYedepsaném tiskopise nebo je pYetr~en˝. Poako-
zení nebo pYelo~ení hlasovacího lístku nemá vliv na
jeho platnost, pokud jsou z n�ho patrny potYebné
údaje. Odevzdá-li plátce pojistného více hlasovacích
lístko, jsou tyto dalaí hlasovací lístky neplatné.

§ 10e

(1) Ka~d˝ plátce pojistného je oprávn�n hlaso-
vat pouze jednou. Osoba nále~ící do obou skupin
plátco pojistného si zvolí, ve které skupin� plátco
pojistného bude hlasovat.

(2) Plátce pojistného ozna�í na hlasovací listin�
nejv˝ae tolik kandidáto, kolik je volen˝ch �leno pYí-
sluaného orgánu v pYísluané skupin� plátco pojistné-
ho. V pYípad� hlasování ve skupin� zam�stnavatelo
a osob samostatn� v˝d�le�n� �inn˝ch se mezi ozna-
�ené kandidáty pom�rn� rozd�lí rozsah odvedeného
pojistného. V pYípad� hlasování ve skupin� zam�st-
nanco a osob bez zdaniteln˝ch pYíjmo se ka~dému
ozna�enému kandidátovi pYi�te jeden hlas.

(3) Vypln�n˝ hlasovací lístek odevzdá plátce
pojistného v uzavYené obálce ozna�ené názvem
orgánu zam�stnanecké pojiaeovny a pYísluané sku-
piny plátco pojistného, do n�j~ se volby konají,
v provozovn� zam�stnanecké pojiaeovny, pYípadn�
jiném míst�, které zam�stnanecká pojiaeovna za ú�e-
lem volby ur�ila. V pYípad� elektronické volby jej
plátce pojistného odeale elektronicky.

§ 10f

(1) Zam�stnanecká pojiaeovna zYizuje nejmén�
p�ti�lennou ústYední volební komisi. Jednoho �lena
ústYední volební komise jmenuje ministr zdravotnic-
tví. ÚstYední volební komise volí ze svého stYedu
pYedsedu, kter˝ Yídí její �innost.

(2) Zam�stnanecká pojiaeovna zYizuje místní
volební komise, které organizují a zabezpe�ují volby
na provozovnách zam�stnanecké pojiaeovny, pYí-
padn� na jin˝ch místech, která zam�stnanecká pojia-
eovna za ú�elem volby ur�ila. Z �innosti místní vo-
lební komise se poYizuje záznam. Záznam pode-
psan˝ vaemi �leny místní volební komise se zaale
spole�n� s informací o sou�tu hlaso pro jednotlivé
kandidáty, hlasovacími lístky a jmenn˝m seznamem
hlasujících osob ústYední volební komisi.

(3) Do vypln�ného hlasovacího lístku jsou
oprávn�ni nahlí~et pouze �lenové volební komise.
O skute�nostech zaznamenan˝ch na jednotlivém
hlasovacím lístku jsou �lenové volební komise vo�i
osobám, které nejsou �leny volební komise, povinni
zachovávat ml�enlivost.

(4) Volební komise provád�jí sou�et hlaso ve
skupin� zam�stnanco a osob bez zdaniteln˝ch pYí-
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jmo a sou�et �ástek zaplaceného pojistného, které
pYipadá podle odevzdan˝ch hlaso plátco pojistného
na jednotlivé kandidáty ve skupin� zam�stnavatelo
a osob samostatn� v˝d�le�n� �inn˝ch.

(5) ÚstYední volební komise stanoví poYadí
kandidáto na �lena orgánu zam�stnanecké pojiaeov-
ny. �leny orgánu zam�stnanecké pojiaeovny jsou
zvoleni ti kandidáti, kteYí se
a) ve skupin� zam�stnavatelo a osob samostatn�

v˝d�le�n� �inn˝ch podle sou�tu �ástek rozsahu
odvedeného pojistného umístí na místech vole-
ného po�tu �leno pYísluaného orgánu, a

b) ve skupin� zam�stnanco a osob bez zdanitel-
n˝ch pYíjmo podle sou�tu hlaso umístí na mís-
tech voleného po�tu �leno pYísluaného orgánu.

Kandidáti, kteYí se umístí na dalaích místech a hlaso-
val pro n� alespoH jeden plátce pojistného, jsou podle
poYadí náhradníky na místo �leno pYísluaného
orgánu v pYísluané skupin� plátco pojistného. V pYí-
pad� rovnosti rozhoduje o poYadí kandidáto los.

(6) ÚstYední volební komise v den jednání po-
Yídí ve 2 vyhotoveních zápis o prob�hu a v˝sledku
voleb, kter˝ obsahuje
a) ozna�ení orgánu, do n�j~ se volba konala,

v�etn� pYísluané skupiny plátco pojistného,
b) jméno, popYípad� jména, a pYíjmení �leno

ústYední volební komise,
c) informaci o pYípadn˝ch nedostatcích hlasova-

cích lístko a o tom, zda tyto nedostatky mají
vliv na pYid�lení hlaso nebo na celkov˝ v˝sledek
hlasování,

d) poYadí kandidáto, pYípadn� protokol o losová-
ní, a

e) podpis vaech �leno ústYední volební komise;
jestli~e n�kter˝ z �leno volební komise podpis
odepYe, uvedou se dovody v zápisu.

(7) Prob�h jednání ústYední volební komise
a v˝sledky voleb musí b˝t osv�d�eny notáYsk˝m zá-
pisem. NotáY musí b˝t pYítomen celému jednání
ústYední volební komise.

(8) V˝sledek volby zveYejní zam�stnanecká po-

jiaeovna bezodkladn� zposobem umo~Hujícím dál-
kov˝ pYístup a zároveH jej zaale vaem kandidátom,
pro které hlasoval alespoH jeden plátce pojistného.

(9) Zam�stnanecká pojiaeovna uchová jedno vy-
hotovení protokolu v�etn� hlasovacích lístko nej-
mén� po dobu funk�ního období �leno orgánu, do
n�j~ se volby konaly. Jedno vyhotovení zápisu o pro-
b�hu a v˝sledku voleb zaale Ministerstvu zdravotnic-
tví.

§ 10g

(1) Kandidát na �lena orgánu nebo plátce po-
jistného, kter˝ mo~e ve volbách hlasovat, mo~e
podat proti prob�hu nebo v˝sledku voleb stí~nost
ústYední volební komisi. Stí~nost lze podat nejpoz-
d�ji do 14 dno ode dne zveYejn�ní v˝sledko voleb.

(2) Volební komise posoudí stí~nost a vydá
usnesení, kter˝m stí~nost potvrdí nebo zamítne.
Je-li dosledkem stí~nosti zm�na poYadí kandidáto
na �lena orgánu zam�stnanecké pojiaeovny, ústYední
volební komise dále postupuje podle § 10f odst. 5
a~ 9.

(3) Kandidát na �lena orgánu zam�stnanecké
pojiaeovny, jeho~ stí~nost proti prob�hu nebo v˝-
sledku voleb byla zamítnuta podle odstavce 2, se
mo~e dovolávat neplatnosti volby do orgánu zam�st-
nanecké pojiaeovny podle ustanovení ob�anského
zákoníku o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku.“.

9. V § 18 se na za�átek odstavce 1 vkládá slovo
„Minimální“, za slova „zostatku základního fondu“
se vkládají slova „nebo ostatních fondo“ a za slovo
„stanovené“ se vkládá slovo „minimální“.

�ÁST TXETÍ

Ú�INNOST

�l. III

Tento zákon nab˝vá ú�innosti patnáct˝m dnem
po jeho vyhláaení.

Vondrá�ek v. r.

Zeman v. r.

Babia v. r.
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207

ZÁKON

ze dne 22. dubna 2020,

kter˝m se m�ní zákon �. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpo�tové odpov�dnosti,

ve zn�ní zákona �. 277/2019 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákon� �eské re-
publiky:

�l. I

Zákon �. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpo�tové
odpov�dnosti, ve zn�ní zákona �. 277/2019 Sb., se
m�ní takto:

1. Nad § 10 se vkládá nadpis „Stanovení celko-
v˝ch v˝dajo sektoru veYejn˝ch institucí“ a nadpis
§ 10 se zruauje.

2. Za § 10 se vkládá nov˝ § 10a, kter˝ zní:

„§ 10a

Ministerstvo stanoví �ástku celkov˝ch v˝dajo
sektoru veYejn˝ch institucí pro
a) rok 2021 jako sou�et �ástek nejv˝ae 4 % pro-

gnózovaného nominálního hrubého domácího
produktu a prognózovan˝ch celkov˝ch konso-
lidovan˝ch pYíjmo sektoru veYejn˝ch institucí
upraven˝ch o vliv hospodáYského cyklu a o vliv
jednorázov˝ch a pYechodn˝ch operací na rok
2021; celkové v˝daje sektoru veYejn˝ch institucí
se konsolidují o jejich vzájemné finan�ní vztahy
a stanoví se podle pYímo pou~itelného pYedpisu
Evropské unie upravujícího Evropsk˝ systém
národních a regionálních ú�to v Evropské
unii3),

b) roky 2022 a~ 2027 ve v˝ai odpovídající mezi-
ro�nímu zlepaení salda hospodaYení sektoru ve-
Yejn˝ch institucí upraveného o vliv hospodáY-
ského cyklu a o vliv jednorázov˝ch a pYechod-
n˝ch operací, alespoH o 0,5 procentního bodu.“.

3. Nad § 11 se vkládá nadpis „Nápravná

slo~ka“ a nadpis § 11 se zruauje.

4. Za § 11 se vkládá nov˝ § 11a, kter˝ zní:

„§ 11a

Pro ú�ely § 11 se �ástka celkov˝ch v˝dajo
sektoru veYejn˝ch institucí za

a) rok 2021 vypo�tená zp�tn� v roce 2022 navy-
auje o �ástku pou~itou ministerstvem v roce
2021 podle § 10a písm. a),

b) roky 2022 a~ 2027 vypo�tená zp�tn� v roce ná-
sledujícím navyauje na �ástku odpovídající
meziro�nímu zlepaení salda hospodaYení sekto-
ru veYejn˝ch institucí, upraveného o vliv hospo-
dáYského cyklu a o vliv jednorázov˝ch a pYe-
chodn˝ch operací, o 0,5 procentního bodu.“.

�l. II

Ú�innost

Tento zákon nab˝vá ú�innosti dnem jeho vy-
hláaení.

Vondrá�ek v. r.

Zeman v. r.

Babia v. r.

Sbírka zákono �. 207 / 2020Strana 1594 �ástka 74



208

ZÁKON

ze dne 22. dubna 2020,

kter˝m se m�ní zákon �. 355/2019 Sb., o státním rozpo�tu �eské republiky na rok 2020,

ve zn�ní zákona �. 129/2020 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákon� �eské re-
publiky:

�l. I

Zákon �. 355/2019 Sb., o státním rozpo�tu �es-
ké republiky na rok 2020, ve zn�ní zákona �. 129/
/2020 Sb., se m�ní takto:

1. V § 1 odst. 1 se �íslo „1 488 318 723 753“
nahrazuje �íslem „1 428 218 723 753“, �íslo
„1 688 318 723 753“ se nahrazuje �íslem
„1 728 218 723 753“, �íslo „200 000 000 000“
se nahrazuje �íslem „300 000 000 000“ a �ís-
lo „181 126 169 129“ se nahrazuje �íslem
„281 126 169 129“.

2. V pYíloze �. 1 se �íslo „1 488 318 723 753“
nahrazuje �íslem „1 428 218 723 753“, �íslo
„1 688 318 723 753“ se nahrazuje �íslem
„1 728 218 723 753“, �íslo „–200 000 000 000“
se nahrazuje �íslem „–300 000 000 000“ a �ís-
lo „181 126 169 129“ se nahrazuje �íslem
„281 126 169 129“.

3. V pYíloze �. 2 se �íslo „545 502 848 138“
nahrazuje �íslem „540 502 848 138“, �íslo
„487 952 297 659“ se nahrazuje �íslem
„483 479 797 659“, �íslo „757 300 150 000“
se nahrazuje �íslem „702 200 150 000“, �íslo
„762 911 866 609“ se nahrazuje �íslem
„707 811 866 609“, �íslo „561 443 911 565“
se nahrazuje �íslem „556 443 911 565“, �íslo
„502 182 915 098“ se nahrazuje �íslem
„497 710 415 098“ a �íslo „1 488 318 723 753“ se
nahrazuje �íslem „1 428 218 723 753“.

4. V pYíloze �. 3 se �íslo „48 810 880 286“
nahrazuje �íslem „51 810 880 286“, �íslo
„223 018 347 439“ se nahrazuje �íslem
„259 918 347 439“ a �íslo „1 688 318 723 753“
se nahrazuje �íslem „1 728 218 723 753“.

5. V pYíloze �. 4 v kapitole 313 Ministerstvo
práce a sociálních v�cí se �íslo „552 589 411 659“
nahrazuje �íslem „547 589 411 659“, �íslo
„545 502 848 138“ se nahrazuje �íslem
„540 502 848 138“, �íslo „487 952 297 659“
se nahrazuje �íslem „483 479 797 659“ a �ís-
lo „57 550 550 479“ se nahrazuje �íslem
„57 023 050 479“.

6. V pYíloze �. 4 v kapitole 396 Státní dluh
se �íslo „48 810 880 286“ nahrazuje �íslem
„51 810 880 286“ a �íslo „181 126 169 129“ se na-
hrazuje �íslem „281 126 169 129“.

7. V pYíloze �. 4 v kapitole 398 Vaeobecná po-
kladní správa se �íslo „776 900 470 800“ nahrazuje
�íslem „721 800 470 800“, �íslo „223 018 347 439“
se nahrazuje �íslem „259 918 347 439“, �ís-
lo „757 300 150 000“ se nahrazuje �íslem
„702 200 150 000“, �íslo „64 169 471 508“
se nahrazuje �íslem „78 769 471 508“ a �ís-
lo „76 849 608 000“ se nahrazuje �íslem
„99 149 608 000“.

�l. II

Ú�innost

Tento zákon nab˝vá ú�innosti dnem jeho vy-
hláaení.

Vondrá�ek v. r.

Zeman v. r.

Babia v. r.
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209

ZÁKON

ze dne 22. dubna 2020

o n�kter˝ch opatYeních ke zmírn�ní dopado epidemie koronaviru SARS CoV-2

na nájemce prostor slou~ících k uspokojování bytové potYeby, na pYíjemce úv�ru

poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním

pln�ní spojen˝ch s u~íváním byto a nebytov˝ch prostoro v dom� s byty

Parlament se usnesl na tomto zákon� �eské re-
publiky:

§ 1

(1) Nouzov˝m stavem se pro ú�ely tohoto
zákona rozumí nouzov˝ stav vyhláaen˝ v souladu
s �l. 5 a 6 ústavního zákona o bezpe�nosti �eské
republiky vládou �eské republiky v roce 2020 z do-
vodu ohro~ení zdraví v souvislosti s prokázáním
v˝skytu nového koronaviru /ozna�ovan˝ jako
SARS CoV-2/ na území �eské republiky.

(2) MimoYádn˝m opatYením pYi epidemii se pro
ú�ely tohoto zákona rozumí

a) krizové opatYení podle § 2 písm. c) krizového
zákona pYijaté vládou �eské republiky v dob�
nouzového stavu,

b) mimoYádné opatYení vydané v roce 2020 Minis-
terstvem zdravotnictví na základ� § 69 odst. 1
písm. b), § 69 odst. 2 a § 80 odst. 1 písm. g)
zákona o ochran� veYejného zdraví k ochran�
obyvatelstva a prevenci nebezpe�í vzniku a roz-
aíYení onemocn�ní COVID-19 zposobené no-
v˝m koronavirem SARS CoV-2,

c) mimoYádné opatYení vydané v roce 2020
krajskou hygienickou stanicí na základ� § 69
odst. 1 písm. b), § 69 odst. 2, § 82 odst. 1
a § 82 odst. 2 písm. m) zákona o ochran� ve-
Yejného zdraví k zamezení dalaího aíYení one-
mocn�ní COVID-19 zposobené nov˝m koro-
navirem SARS CoV-2.

(3) Rozhodnou dobou se pro ú�ely tohoto zá-
kona rozumí doba ode dne 12. bYezna 2020 do dne
následujícího po dni skon�ení mimoYádného opa-
tYení pYi epidemii, nejpozd�ji vaak do dne 31. �er-
vence 2020.

(4) Ochrannou dobou se pro ú�ely tohoto zá-

kona rozumí doba ode dne nabytí ú�innosti tohoto
zákona do dne 31. prosince 2020.

OpatYení ke zmírn�ní dopado epidemie

na nájemce prostor slou~ících

k uspokojování bytové potYeby

§ 2

(1) Ustanovení § 2 a~ 4 se pou~ijí na nájem
bytu, domu nebo jejich �ásti, je-li ú�elem nájmu
uspokojování bytové potYeby nájemce. Ustanovení
§ 2 a~ 4 se pou~ijí obdobn� i pro podnájem bytu,
domu nebo jejich �ásti, je-li ú�elem podnájmu uspo-
kojování bytové potYeby podnájemce.

(2) K ujednání, které se odchyluje od ustano-
vení tohoto zákona v neprosp�ch nájemce, se nepYi-
hlí~í.

§ 3

(1) Pronajímatel nemo~e v ochranné dob� ná-
jem jednostrann� ukon�it pouze z dovodu, ~e je ná-
jemce v prodlení s placením nájemného, pokud pro-
dlení nastalo

a) v rozhodné dob�, a

b) pYevá~n� v dosledku omezení plynoucího z mi-
moYádného opatYení pYi epidemii, které mu zne-
mo~Hovalo nebo podstatn� zt�~ovalo Yádnou
úhradu nájemného.

(2) Ustanovením odstavce 1 není dot�eno prá-
vo pronajímatele ukon�it nájem z jin˝ch dovodo
ani dalaí práva pronajímatele vzniklá v dosledku
prodlení nájemce.

(3) Nájemce pronajímateli bez zbyte�ného od-
kladu a s ur�itostí odpovídající dostupn˝m skute�-
nostem dolo~í okolnosti prodlení podle odstavce 1
písm. b), potvrzením od pYísluaného úYadu práce
�R, kterému pro vystavení potvrzení musí nájemce
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dolo~it podklady, jejich~ formu a nále~itosti stanoví
metodicky pokyn.

(4) Neuhradí-li nájemce v ochranné dob�
vaechny pohledávky na nájemném, které se staly
splatn˝mi v rozhodné dob�, má pronajímatel právo
vypov�d�t nájem bez v˝pov�dní doby. Pronajímatel
má toto právo i tehdy, prohlásí-li nájemce nebo
stane-li se jinak nepochybn˝m, ~e tyto pohledávky
ani v ochranné dob� neuhradí.

§ 4

(1) Pronajímatel mo~e poté, co pominuly okol-
nosti podle § 3 odst. 1 písm. b), nejdYíve vaak
po skon�ení nouzového stavu, po~adovat zruaení
nájmu, nelze-li po n�m spravedliv� po~adovat, aby
omezení ve stanoveném rozsahu snáael, zejména
mohl-li by v dosledku omezení upadnout do takové
nouze, ~e nebude mít ani na nutnou v˝~ivu vlastní
nebo nutnou v˝~ivu osoby, k její~ v˝~iv� je podle
zákona povinen.

(2) Nedohodnou-li se strany, soud k návrhu
pronajímatele rozhodne o zruaení nájmu podle od-
stavce 1.

§ 5

OpatYení ke zmírn�ní dopado epidemie

na pYíjemce úv�ru poskytnutého

Státním fondem rozvoje bydlení

(1) Státní fond rozvoje bydlení mo~e na ~ádost
pYíjemce úv�ru odlo~it splatnost splátek jistiny a pYí-
sluaenství úv�ru na dobu do 30. listopadu 2020, do-
lo~í-li pYíjemce úv�ru neschopnost splácet úv�r
vzniklou v dosledku mimoYádného opatYení pYi epi-
demii. Po pYíjemci úv�ru nelze v souvislosti s po-
dáním ~ádosti podle v�ty první po~adovat úhradu

náklado spojen˝ch s vyYízením ~ádosti ani jinou
úhradu.

(2) Celková doba splácení úv�ru se v pYípad�
podle odstavce 1 prodlou~í o dobu, na kterou byla
odlo~ena splatnost splátek jistiny a pYísluaenství
úv�ru.

Vyú�tování a finan�ní vypoYádání náklado

na pln�ní spojená s u~íváním byto

a nebytov˝ch prostoro v dom� s byty

§ 6

Pro ú�ely § 6 a 7 se rozumí
a) poskytovatelem slu~eb poskytovatel slu~eb po-

dle § 2 písm. a) zákona �. 67/2013 Sb., kter˝m
se upravují n�které otázky související s poskyto-
váním pln�ní spojen˝ch s u~íváním byto a neby-
tov˝ch prostoro v dom� s byty, ve zn�ní zákona
�. 104/2015 Sb. (dále jen „zákon o slu~bách“),

b) pYíjemcem slu~eb pYíjemce slu~eb podle § 2
písm. b) zákona o slu~bách a

c) vyú�továním vyú�tování podle § 2 písm. f) zá-
kona o slu~bách.

§ 7

Povinnost poskytovatele slu~eb doru�it vyú�to-
vání slu~eb pYíjemci slu~eb, která by podle § 7
odst. 1 zákona o slu~bách dosp�la po dni nabytí
ú�innosti tohoto zákona a pYede dnem 31. srpna
2020, se pova~uje za dosp�lou dnem 1. záYí 2020.

§ 8
Ú�innost

Tento zákon nab˝vá ú�innosti dnem jeho vy-
hláaení.

Vondrá�ek v. r.

Zeman v. r.

Babia v. r.
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ZÁKON

ze dne 22. dubna 2020

o n�kter˝ch opatYeních ke zmírn�ní dopado epidemie koronaviru SARS CoV-2

na nájemce prostor slou~ících podnikání

Parlament se usnesl na tomto zákon� �eské re-
publiky:

§ 1

(1) Nouzov˝m stavem se pro ú�ely tohoto
zákona rozumí nouzov˝ stav vyhláaen˝ v souladu
s �l. 5 a 6 ústavního zákona o bezpe�nosti �es-
ké republiky vládou �eské republiky v roce 2020
z dovodu ohro~ení zdraví v souvislosti s prokázá-
ním v˝skytu nového koronaviru /ozna�ovan˝ jako
SARS CoV-2/ na území �eské republiky.

(2) MimoYádn˝m opatYením pYi epidemii se pro
ú�ely tohoto zákona rozumí
a) krizové opatYení podle § 2 písm. c) krizového

zákona pYijaté vládou �eské republiky v dob�
nouzového stavu,

b) mimoYádné opatYení vydané v roce 2020 Minis-
terstvem zdravotnictví na základ� § 69 odst. 1
písm. b), § 69 odst. 2 a § 80 odst. 1 písm. g)
zákona o ochran� veYejného zdraví k ochran�
obyvatelstva a prevenci nebezpe�í vzniku a roz-
aíYení onemocn�ní COVID-19 zposobené no-
v˝m koronavirem SARS CoV-2,

c) mimoYádné opatYení vydané v roce 2020
krajskou hygienickou stanicí na základ� § 69
odst. 1 písm. b), § 69 odst. 2, § 82 odst. 1
a § 82 odst. 2 písm. m) zákona o ochran� ve-
Yejného zdraví k zamezení dalaího aíYení one-
mocn�ní COVID-19 zposobené nov˝m koro-
navirem SARS CoV-2.

(3) Rozhodnou dobou se pro ú�ely tohoto
zákona rozumí doba ode dne 12. bYezna 2020 do
30. �ervna 2020.

(4) Ochrannou dobou se pro ú�ely tohoto zá-
kona rozumí doba ode dne nabytí ú�innosti tohoto
zákona do dne 31. prosince 2020.

§ 2

(1) Ustanovení tohoto zákona se pou~ijí na ná-
jem nebo podnájem prostoru nebo místnosti (dále

jen „nájem“), je-li ú�elem nájmu provozování pod-
nikatelské �innosti v tomto prostoru nebo v této
místnosti a slou~í-li prostor nebo místnost alespoH
pYevá~n� k podnikání, bez ohledu na to, zda je ú�el
nájmu v nájemní smlouv� vyjádYen (dále jen „prostor
slou~ící podnikání“).

(2) Ustanovení tohoto zákona se pou~ijí i na
pacht, je-li podstatnou �ástí pYedm�tu pachtu prostor
slou~ící podnikání.

(3) K ujednání, které se odchyluje od ustano-
vení tohoto zákona v neprosp�ch nájemce, se nepYi-
hlí~í.

§ 3

(1) Pronajímatel nemo~e v ochranné dob� ná-
jem jednostrann� ukon�it pouze z dovodu, ~e je ná-
jemce v prodlení s placením nájemného spojen˝m
s u~íváním prostoru slou~ícího k podnikání, pokud
prodlení nastalo

a) v rozhodné dob�, a

b) v dosledku omezení plynoucího z mimoYádného
opatYení pYi epidemii, které mu znemo~Hovalo
nebo podstatn� zt�~ovalo provozování podni-
katelské �innosti.

(2) Ustanovením odstavce 1 není dot�eno prá-
vo ukon�it nájem z jin˝ch dovodo ani dalaí práva
pronajímatele vzniklá v dosledku prodlení nájemce.

(3) Nájemce pronajímateli pYedlo~í listiny
osv�d�ující spln�ní podmínek podle odstavce 1
písm. b) do patnácti dno ode dne, kdy nastalo první
prodlení s placením nájemného podle odstavce 1.

(4) Nájemce je povinen uhradit vaechny pohle-
dávky, které se staly splatn˝mi v rozhodné dob�
a které nájemce Yádn� neuhradil, do konce ochranné
doby. Neuhradí-li nájemce v ochranné dob� vaechny
dluhy na nájemném, které se staly splatn˝mi v roz-
hodné dob�, má pronajímatel právo vypov�d�t ná-
jem; v˝pov�dní doba �iní 5 dní. Pronajímatel má toto
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právo i tehdy, prohlásí-li nájemce, ~e tyto dluhy na
nájemném ani v ochranné dob� neuhradí.

(5) Zanikne-li �i skon�í nájem pYed uplynutím
ochranné doby, je nájemce povinen uhradit vaechny
pohledávky, které se staly splatn˝mi v rozhodné
dob�, do 30 dno od zániku �i skon�ení nájmu.

§ 4

Pronajímatel mo~e poté, co pominuly okolnosti

podle § 3 odst. 1 písm. b), nejdYíve vaak po skon�ení
nouzového stavu, po~adovat zruaení nájmu, nelze-li
po n�m spravedliv� po~adovat, aby omezení ve sta-
noveném rozsahu snáael.

§ 5

Tento zákon nab˝vá ú�innosti dnem jeho vy-
hláaení.

Vondrá�ek v. r.

Zeman v. r.

Babia v. r.
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VYHLÁ`KA

ze dne 27. dubna 2020

o hodnocení v˝sledko vzd�lávání ~áko ve druhém pololetí akolního roku 2019/2020

Ministerstvo akolství, mláde~e a t�lov˝chovy
stanoví podle § 56, 71 a 112 zákona �. 561/2004
Sb., o pYedakolním, základním, stYedním, vyaaím od-
borném a jiném vzd�lávání (akolsk˝ zákon):

§ 1

Hodnocení ~áko

(1) V základním vzd�lávání, stYedním vzd�lá-
vání a vzd�lávání v konzervatoYi vychází hodnocení
v˝sledko vzd�lávání ~áka za druhé pololetí akolního
roku 2019/2020

a) z podklado pro hodnocení získan˝ch v druhém
pololetí v dob�, kdy ~ák má povinnost Yádn�
docházet do akoly,

b) podporn� z podklado pro hodnocení získan˝ch
pYi vzd�lávání na dálku, pokud má pro takové
vzd�lávání ~ák podmínky, nebo podporn�
z podklado pro hodnocení získan˝ch pYi vzd�-
lávacích aktivitách konan˝ch ve akole v dob�,
kdy ~ák nemá povinnost Yádn� docházet do
akoly, a

c) podporn� z hodnocení v˝sledko ~áka za první
pololetí akolního roku 2019/2020.

(2) Pravidla ve akolním Yádu nebo pravidla pro
hodnocení v˝sledko vzd�lávání ~áko schválená akol-
skou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo
která neumo~Hují hodnocení ~áko za druhé pololetí
akolního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se ne-
pou~ijí.

(3) Ve stYedním vzd�lávání a ve vzd�lávání
v konzervatoYi mo~e hodnocení v˝sledko vzd�lávání
~áka za druhé pololetí akolního roku 2019/2020 vy-
cházet také z podklado o vykonané pracovní povin-
nosti podle krizového zákona nebo dobrovolné po-
moci, pokud se vztahují k oboru vzd�lání.

(4) Odstavec 1 se pou~ije obdobn� také pro
vzd�lávání v základní um�lecké akole.

§ 2

Zkouaky a komisionální zkouaky

Pokud se pro hodnocení ~áka koná zkouaka
nebo komisionální pYezkouaení stanovené právními
pYedpisy nebo zkouaka vypl˝vající z individuálního
vzd�lávacího plánu, není jejich konání a hodnocení
~áka na jejich základ� touto vyhláakou dot�eno.

§ 3

Zvláatní pravidla pro ~áky konající záv�re�nou
nebo maturitní zkouaku

(1) Na vysv�d�ení za druhé pololetí akolního
roku 2019/2020 ~áka stYední akoly nebo konzerva-
toYe, kter˝ se pYihlásil na jarní zkuaební období roku
2020 k maturitní zkouace nebo koná záv�re�nou
zkouaku, nelze ~áka hodnotit stupn�m „5 – nedo-
state�n˝“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, nebo ekvi-
valentním slovním hodnocením; namísto toho se
uvede pro jednotlivé pYedm�ty nebo celkové hodno-
cení slovo „prosp�l(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní
hodnocení.

(2) Ustanovení § 2 se nevztahuje na ~áka
stYední akoly nebo konzervatoYe, kter˝ se pYihlásil
na jarní zkuaební období roku 2020 k maturitní
zkouace nebo koná záv�re�nou zkouaku; tomuto ~á-
kovi, kter˝ má konat zkouaku nebo komisionální
zkouaku a nemo~e b˝t hodnocen podle § 1, se vydá
vysv�d�ení, na kterém se uvede pro jednotlivé pYed-
m�ty nebo celkové hodnocení slovo „prosp�l(a)“,
nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení. Na ~ádost
~áka se umo~ní pYed vydáním vysv�d�ení zkouaka
nebo komisionální pYezkouaení a hodnocení se pro-
vede na jejich základ�.

§ 4

Informování o zposobu hodnocení

Xeditel akoly informuje ~áky a jejich zákonné
zástupce o zposobu hodnocení v˝sledko vzd�lávání
~áka za druhé pololetí akolního roku 2019/2020.
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§ 5
Ú�innost

Tato vyhláaka nab˝vá ú�innosti dnem jejího vy-
hláaení.

Ministr akolství, mláde~e a t�lov˝chovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.
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