Pozměňovací návrh MUDr. Víta Kaňkovského k návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 270/
K části první čl. I
a. V § 92d odst. 7 písm. b) se slova „odstavce 3 písm. b) nebo c)“ nahrazují
slovy „odstavce 3 písm. b), s výjimkou pořádající osoby, nebo písmene
c)“.
b. V § 92 odst. 7 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d) 30 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. b), pokud jde
o pořádající osobu,“.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

Odůvodnění:
Předkládaná novela zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví vyvolala
mimo jiné velkou negativní odezvu u organizací/pořádajících osob/, které se
věnují pořádání zotavovacích aktivit pro děti a mládež, zejména letních táborů a
dalších podobných akcí, které zákon deklaruje v §8 a §11a). Pořadatelé těchto
důležitých volnočasových aktivit pro děti a mládež opakovaně vyslovují obavy
z výše stanovených pokut za správní delikty a to zejména stanovené maximální
výše pokuty 100 000 Kč za nedodržení dikce zákona v §9 bod 1 nebo 3, tedy
povinností souvisejících s prokázáním zdravotní způsobilosti dětí, které se
účastní zotavovací akce a prokázání absolvovaných povinných očkování.
Předkládaný pozměňovací návrh přichází se snížením maximální výše pokuty u
uvedených správních deliktů na 30 000 Kč. Vychází přitom z názoru, že sankce
podobného typu by měly mít obecně preventivní význam, nikoliv charakter
odstrašujícího zákonného nástroje. Navíc je třeba brát v potaz v případě
pořádajících osob zotavovacích akcí pro děti a mládež fakt, že jde v naprosté
většině o neziskové organizace, které hospodaří s finančními prostředky
v řádech desetitisíců korun. Zákonem navržená maximální sazba pokuty za
zmíněné správní delikty by pro tyto organizace mohla mít až likvidační
charakter.

