Sněmovní tisk č. 874
Pozměňovací návrh posl. Jana Farského k vládnímu návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
K ČÁSTI DRUHÉ ČL. III
Před bod I se vkládají nové body X1 až X3, které znějí:
„X1.

V § 9 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a není mu
nařízeno karanténní opatření.“

X2.

V § 9 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

X3.

V § 9 odst. 3 zní:

„(3) Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) potvrzuje v písemném prohlášení zákonný
zástupce dítěte. V případě dispenzarizovaného dítěte musí prohlášení vystavit registrující
praktický lékař pro děti a dorost. V potvrzení podle odstavce 1 písm. a) minimálně uvede, zda
se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze
imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vzor potvrzení
upraví prováděcí právní předpis. Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte podle odstavce
1 písm. a) má platnost po dobu dvou let od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke
změně zdravotní způsobilosti dítěte. Potvrzení podle odstavce 1 písm. b) nesmí být starší než
jeden den. Potvrzení podle odstavce 1 předá zákonný zástupce pořádající osobě, vysílající
základní škole nebo mateřské škole pro účely podle § 11 odst. 1 písm. b) a f).“.“

Odůvodnění:
K X1. a X2.
Zákon ukládá zákonným zástupcům dítěte písemně stvrdit, že dítě 14 dní před odjezdem do
školy v přírodě nebo na zotavovací akci „nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou
infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy“. To sice zákonní zástupci potvrzují,
protože je to podmínka účasti na akci, ale jestli potvrzují pravdivě, si nemohou být nikdy jisti.
Potvrzení se tak bere jako formalita. Zbytečná. Proto navrhuji její vypuštění.
Z původního písm. c) pak navrhuji rozšířit potvrzení podle písm. b) o nenařízení karanténního
opatření, které mohou rodiče skutečně a smysluplně uvést.
K X3.
V současné době požaduje zákon pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci posudek
lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte neobsahuje
žádné informace, které by nebyly známy zákonným zástupcům dítěte. Za dítě jsou plně
odpovědní zákonní zástupci, neexistuje důvod, pro který by potvrzení v rozsahu stanoveném
prováděcím právním předpisem nemohli vydávat zákonní zástupci.
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Práva a ochrana zdraví dítěte bude přijetím tohoto pozměňovacího návrhu plně zachována.
Zároveň nebude nutné vynakládat zbytečné prostředky za vystavení posudku, zákonní zástupci
nebudou muset čerpat pracovní volno pro doprovod, lékaři nebudou zbytečně zatěžováni.
Možnost účasti na školách v přírodě nebo zotavovacích akcích se tak otevře dalším dětem.
V případě dispenzarizovaných dětí, kde je předpoklad, že jejich stav vyžaduje odborné
posouzení, vydává potvrzení povinně registrující lékař pro děti a dorost.

2

